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CALL FOR PROPOSALS
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE
Action grants to support
transnational projects to promote
good practices on gender roles and
to overcome gender stereotypes in
education, training and in the
workplace

The EU grant requested
cannot be lower than
EUR 200,000.

The funding under this call is based on the
co-financing principle: the grant cannot
constitute more than 80% of overall
eligible project costs.

The deadline for this
call for proposals is
27/05/2016 12:00
(noon) CET.
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CALL FOR PROPOSALS
JUST/2015/RDAP/AG/MULT
Daphne call - Action grants to
support national or transnational
projects on multi-agency and
multi-disciplinary cooperation to
respond to violence against women
and/or children, and on tackling
underreporting
PA17/RO13 – Promovarea
diversității în cultură și artă în
cadrul patrimoniului cultural
European
Măsura B – Colaborare și schimb
de experiență
Cerere de propuneri 2/2016

The EU grant requested
cannot be lower than
EUR 75 000.

The funding under this call is based on the
co-financing principle: the grant cannot
constitute more than 80% of overall
eligible project costs.

The deadline for this
call for proposals is
01/06/2016 12:00
(noon) CET.

5

Valoarea maximă a unei
finanțări este de 5.000
euro per solicitant.

Valoarea finanţării poate acoperi până
la 100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru acţiunea bilaterală de
parteneriat.
Nu
este
solicitată
cofinanţare din partea solicitantului.

Data de deschidere –
1 aprilie 2016
Data de închidere –
30 iunie 2016 sau
până la epuizarea
fondurilor
disponibile.

9

PROGRAMUL OPERATIONAL
INFRASTRUCTURA MARE 20142020,
AP 4, O.S. 4.1
Cresterea gradului de protectie si
conservare a biodiversitatii prin
masuri de management adecvate si
refacerea ecosistemelor degradate
Elaborare si implementare planuri
de management

Costul total
eligibil al proiectului NU
depaseste valoarea totala
de 50.000.000 euro

0%

Data deschidere apel
de proiecte:
19.04.2016
Data şi ora începere
depunere de
proiecte: 20.06.2016,
ora 10
Data şi ora închidere
depunere de
proiecte: 30.06.2018,
ora 10

11

CALL FOR PROPOSALS
VP/2016/004
Improving expertise in the field of
industrial relations

EU grants are expected to
be between
EUR 150.000 and
EUR 500.000

Under this call for proposals, the EU grant
may not exceed 90 % of the total
eligible costs of the action.

The deadline for the
submission of
applications is 15 July
2016.
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PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA 2014-2020,
AP 2, O.S. 2.2
CP1/2015 Sprijinirea acțiunilor privind
aplicarea unitară a normelor,
mecanismelor și procedurilor în
materie de etică și integritate,
precum și a măsurilor referitoare la
prevenirea corupției la nivelul
autorităților și instituțiilor publice

Suma minimă aferentă unui
proiect:
300.000,00,00 lei
Suma maximă aferentă
unui proiect:
9.000.000,00 lei

Apel
nelansat

14

A se vedea catalogul.
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PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA 2014-2020,
AP 1, O.S. 1.1
IP 3/2015 – Sprijin pentru
susținerea măsurilor din Strategia
pentru Consolidarea Administrației
Publice 2014-2020 și Strategia
privind mai buna reglementare
2014-2020, documente strategice
naționale (SMBR)
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA 2014-2020,
AP 1, O.S. 1.1
CP2/2015 – Creșterea capacității
ONG-urilor și a partenerilor sociali
de a formula politici publice
alternative

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei

20%

Apel
nelansat

18

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

20%

Apel
nelansat

19
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FINANŢATOR

European
Commission
DG for JUSTICE
and
CONSUMERS

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Action grants
to support
transnational
projects to
promote good
practices on
gender roles
and to
overcome
gender
stereotypes in
education,
training and in
the workplace
RIGHTS,
EQUALITY
AND
CITIZENSHIP/
JUSTICE
PROGRAMME
(2014-2020)
JUST/2015/R
GEN/AG/ROLE

This call aims at
contributing to the
promotion of equality
between women and
men in education,
training
and
the
labour market.
Projects should aim at
changing attitudes,
behaviours
and
practices that hamper
progress
towards
equality and restrict
the potential of
women, men, girls
and
boys.
By
combatting
harmful
gender
stereotypes
and discriminatory
practices
in
education,
training,
guidance on career
choices
and
employment, projects
are
to
positively
impact on women's
and men's access to
education and to the

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Applicants
and
partners must comply
with the following
requirements:
(a)
Legal
status:
Applicants
and
partners
must
be
legally constituted
public or private
organisations,
or
international
organisations
Bodies set up by the
European
Union
falling under Article
208 of the Financial
Regulations
(EU
bodies
and
institutions) are not
eligible for funding
and cannot submit
applications.
They
can be associated to
an application, but
their costs will not be
cofinanced.
Only
legally
constituted
organisations
can

This call will fund the
following activities:
 De v e lo p m e n t a n d
provision of training or
online courses for teachers
or educators and career
guidance counsellors so
that they are equipped
with all the tools necessary
to
combat gender
stereotypes;
 Re v ie w a n d
development of
pedagogical materials
(guides, books, videos,
etc.) with a view to
deconstructing gender
stereotypes;
 Re v ie w o f c u r r ic u la ,
programmes and
timetables to remove
gender bias;
 Aw a r e n e s s -raising
activities to question
stereotypes, tackle labour
market segregation, and
attract women into maledominated sectors and

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The EU grant
requested
cannot
be
lower
than
EUR
200,000.
There is no
upper limit.

The funding under
this call is based on
the
co-financing
principle: the grant
cannot constitute
more than 80% of
overall
eligible
project costs.
The
beneficiaries
should ensure that
the
outstanding balance
is
covered
from
sources other than
the EU budget (own
resources of
beneficiaries,
contributions
by
donors,
income
generated by the
project).

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
The
deadline
for this call for
proposals
is
27/05/2016
12:00 (noon)
CET.

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/calls/2015_ac
tion_grants/just
_2015_rgen_ag_
role_en.htm
http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/files/2015_ac
tion_grants/201
5_rgen_ag_role/
20160225_rm_+
d2_+_a4_call_st
ereotypes.pdf

The project budget
must have revenue
and expenditure in
balance
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

labour market. The
proposed
projects
should be designed to
contribute
to
overcoming
educational and
occupational gender
segregation
–
the
tendency for women
and men to go into
different types
of studies and work.
In
particular,
the
priorities of this call
for proposals are:
 to a d dre s s th e
stereotyping
of
educational
and
career choices and to
promote gender
equality in education,
training and career
guidance;
 to a ttra ct w o m e n
into male-dominated
sectors
or
occupations,
and
conversely to attract
men
into
femaledominated sectors or

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
participate.
Natural
persons (private
individuals) are not
allowed to submit
applications.
(b) Non-profit: The
applicant must be a
non-profit
organisation.
Bodies
and
organisations which
are
profit-oriented
can apply only as
partner.
‘Non-profit
organisation’ can be
1) a legal entity that
is by its legal form
non-profit-making; or
2) has a legal or
statutory
obligation
not
to
distribute
profits
to
its
shareholders or
individual members.
The provision that
profits will not be
distributed must be
clearly
stipulated
either in the law or in
the statutes of the

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

men into femaledominated
sectors;
 De v e lo p m e n t a n d
provision of information,
advice and guidance,
counselling and jobsearch
assistance, work
placements, which question
and challenge stereotypes;
 De v e lo p m e n t a n d
implementation of
innovative tools and
practices aiming at
overcoming segregation
and stereotypes at work
(recruitment, retention and
promotion procedures,
working time
arrangements, work-life
balance tools, etc.).
The following types of
activities will not be
funded by the
Commission:
- activities supporting
individual political parties;
- provision of financial
support to third parties;
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

occupations;

to
c h a lle n g e
stereotypical
assumptions
about
the roles of women
and men in the labour
market, including in
leadership positions,
and
to
change
behaviours
and
practices that
hamper equality;
 to e n s u re th a t
work
practices
promote
gender
equality, and do not
reinforce stereotypes,
gender
segregation
and inequalities.
Projects should aim to
cover at least one of
the
priorities
identified above.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
organisation;
decisions on (not)
distributing
profits
made
by
its
managing
board,
associates,
stakeholders,
members or
representatives
are
not sufficient proof of
the non-profit nature.
(c) Eligible country:
Applicant
and
partners
must
be
legally established in
an eligible
country. This is not
applicable
for
International
organisations.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

- legal actions before
national or international
courts regardless of their
grounds or
objectives;
- Mapping of best practices
or best practice
guides/guidelines;
- descriptive research
review.

Projects under this
call
may
take
a
comprehensive
approach to gender
stereotypes or
segregation or may

3
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

focus on particular
occupations
or
sectors or levels of
education.
Projects may address
gender stereotypes at
any level of education
and training or during
the transition from
school to work or
occupational
segregation
that
people are confronted
with.
Projects may cover
distinct stages of the
school-to-work
transition and career
path: education
and training, work
experience
(internships,
etc.),
job-search,
recruitment, retention
and promotion.
Priority will be given
to projects focusing
on young people (13-
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Applicants
and
partners must comply
with the following
requirements:
(a)
Legal
status:
Applicants
and
partners
must
be
legally
constituted
public or private
organisations,
or
international
organisations
Bodies set up by the

This call will fund the
following activities:

a w a r e n e s s -raising
activities
targeted
at
women
and/or children
who
are
victims
or
potential
victims
of
violence,
and/or
at
bystanders or witnesses, to
encourage the
reporting
of
violence.
Awareness-raising
activities targeted towards

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The EU grant
requested
cannot
be
lower
than
EUR 75 000.

The funding under
this call is based on
the
co-financing
principle: the grant
cannot constitute
more than 80% of
overall
eligible
project costs.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

The
deadline
for this call for
proposals
is
01/06/2016
12:00 (noon)
CET.

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/calls/2015_ac
tion_grants/just
_2015_rdap_ag_
en.htm

30 years old) and
addressing
the
transition from school
to
work
and
occupational
labour
market-segregation
people
are
young
confronted with when
entering the labourmarket.

European
Commission
DG for JUSTICE
and
CONSUMERS

Daphne call Action grants
to support
national or
transnational
projects on
multi-agency
and multidisciplinary
cooperation to
respond to
violence
against

The
degree
of
relevance
to
the
priorities of the call
for proposals will be
assessed under the
relevance
award
criterion.
Providing
effective
support,
protection
and access to justice
for victims of violence
requires cooperation
between professionals
in
a
number
of
sectors and greater
reporting of the
incident(s)
to
the
authorities. Violence
against women and
children
is
still

If the share of
a
grant
requested by
an
organisation
(applicant or
partner)

The
beneficiaries
should ensure that
the
outstanding balance

http://ec.europa
.eu/justice/grant
s1/files/2015_ac
tion_grants/201
5_rdap_ag_mult
/20160302_rm+
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

women and/or
children, and
on tackling
underreporting JUST/2015/R
DAP/AG/MULT

severely
underreported.
According to a survey
conducted
by
the
European
Rights
Fundamental
Agency, only between
a quarter and a third
of female victims of
violence contact the
police, or some
other organisation or
authority, following
their most serious
experience of
violence.
The aim of the call is
to contribute to
supporting and
protecting women
and children victims
of violence by
encouraging multiagency and multidisciplinary
cooperation, and to
bring about more
frequent reporting of
such violence.
In particular, the

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

European
Union
falling under Article
208 of the Financial
Regulations
(EU
bodies
and
institutions) are not
eligible for funding
and cannot submit
applications.
They
can be associated to
an application, but
their costs will not be
cofinanced.
Only
legally
constituted
organisations
can
participate.
Natural
persons (private
individuals) are not
allowed to submit
applications.
(b) Non-profit: The
applicant must be a
non-profit
organisation.
Bodies
and
organisations which
are
profit-oriented
can apply only as
partner.
‘Non-profit

specific groups of women,
children, bystanders and/or
witnesses are particularly
welcome.
 th e e xch a n g e o f b e s t
practices and development,
testing and implementation
of methods and practical
tools (including protocols
and guidelines) to enable
cooperation
and
the
coordination
of
professionals from different
sectors (medical doctors,
nurses and other health
professionals,
psychologists,
lawyers,
community
workers,
residential
care
givers,
police, the judiciary, child
helplines/violence against
women helplines, victim
support
organisations,
social workers, teachers at
all levels of the education
system etc.) who come
into contact with women
and/or children at risk of
and/or victims of violence.
This could, for example,
include
training
these

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

exceeds EUR
750000, this
organisation
must submit
an
audit
report
produced by
an approved
external
auditor
certifying its
accounts for
the
last
closed
financial year.

is
covered
from
sources other than
the EU budget (own
resources of
beneficiaries,
contributions
by
donors,
income
generated by the
project).

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
_d2_+_a4_multi
agency_and_und
erreporting_call.pd
f

The project budget
must have revenue
and expenditure in
balance.
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SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

priorities of this call
for proposals cover
two strands:
 t o e n co u r a g e
victims and witnesses
to report violence
against women
and/or children to the
relevant authorities
and institutions, thus
ensuring their access
to the support they
are entitled to
receive, taking
account of and
signposting existing
mechanisms such as
child and women's
helplines,
women's
refuges, interagency
and multidisciplinary
children's
houses,
etc.; and/or
 t o d e v e lo p a n d
implement
multisectoral and multidisciplinary
cooperation (at
national, regional or
local
level)
that
enables
relevant

organisation’ can be
1) a legal entity that
is by its legal form
non-profit-making; or
2) has a legal or
statutory
obligation
not
to
distribute
profits
to
its
shareholders or
individual members.
The provision that
profits will not be
distributed must be
clearly
stipulated
either in the law or in
the statutes of the
organisation;
decisions on (not)
distributing
profits
made
by
its
managing
board,
associates,
stakeholders,
members or
representatives
are
not sufficient proof of
the non-profit nature.
(c) Eligible country:
Applicant
and
partners
must
be
legally established in

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

professionals
to
better
identify victims, through
routine
check-ups
or
procedures or routinely
posing
questions
on
experiences of violence and
adverse childhood
experiences,
and
developing efficient referral
mechanisms and pathways.
Projects can be either
national or transnational
and should be elaborated
in close partnership
with and/or be led by key
players, such as police,
health
services,
the
judiciary, victim support
organisations,
helplines,
social
workers
etc.
Applicants must document
that they have the prior
commitment
of
participating key players.
Good quality cooperation
among partners will
be instrumental in making
innovative
projects
successful. Regardless of
whether projects are

7
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

professionals
to
effectively
collaborate to prevent
and
respond
to
violence
against
women
and/or
children.
Projects under this
call
may
take
a
comprehensive
approach to all forms
of violence against
women
and/or
children or may focus
on particular forms of
violence
against
women and/or
children,
such
as
female
genital
mutilation or forced
marriages.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
an eligible country.
This is not applicable
for
International
organisations.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

national or transnational in
nature, they should aim to
produce results that create
or contribute to minimum
standards
at
European
level, or that could be
transferable
to
other
Member States.
This call aims to fund
targeted, practical projects
ensuring
maximum
tangible
benefits
and
impact
for
the
target
group(s).
The following types of
activities will not be
by
the
funded
Commission:
activities
supporting
individual political parties;
- provision of financial
support to third parties;
- legal actions before
national or international
courts regardless of their
grounds or objectives;
- mapping of best practices
or
best
practice
guides/guidelines;

8
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SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

Alocarea
totală
aferentă
prezentei
cereri
de
propuneri
este
de 21.600
euro.

Valoarea finanţării
poate
acoperi
până la 100% din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru
acţiunea
bilaterală
de
parteneriat.
Nu
este
solicitată

Data
de
deschidere –
1 aprilie 2016
Data
de
închidere
–
30 iunie 2016
sau până la
epuizarea
fondurilor
disponibile.

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Monica
Vasincu,
responsabil
comunicare
Tel./Fax: +40 21
224 45 12
Email: office@fon
duridiversitate.ro

descriptive
research
review.
Research activities within
the project may only be
carried
out
in
strict
connection with the
problems to be addressed
and should therefore lead
to practical applications
and interventions.

Mecanismul
Financiar SEE
20092014/Granturi
SEE

PA17/RO13 –
Promovarea
diversității în
cultură și artă
în cadrul
patrimoniului
cultural
European

Principalele obiective
ale Fondului pentru
Relații Bilaterale sunt:
• creşterea
nivelului
de
cooperare dintre
organizaţiile
şi
instituţiile
din
România şi cele
din
Statele

Solicitanţii eligibili
din România sunt:
• Promotorii
de proiecte care
derulează / au
derulat proiecte
în
cadrul
Programului
PA17/RO13;
• Entităţi

The continuation or followup of successful initiatives,
including the scaling up of
existing initiatives and/or
testing them in a different
context, may be funded.
However, the exact
duplication of an initiative
will not be awarded high
scores.
Sunt eligibile următoarele
activităţi între entități din
România şi din Statele
Donatoare:
• Activități pentru
inițierea /dezvoltarea
de parteneriate între
entități din România /
Statele Donatoare în
vederea colaborării, a
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PROGRAM DE
FINANŢARE

Măsura B –
Colaborare și
schimb de
experiență

Cerere de
propuneri
2/2016

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Donatoare;
• îmbunătăţire
a cunoaşterii şi
înţelegerii
reciproce;
• împărtășirea
experienței
rezultate
din
implementarea
proiectelor.
Mecanismul Financiar
SEE încurajează și
promovează întărirea
relațiilor
bilaterale
între
România
și
Statele
Donatoare,
ceea ce reprezintă o
oportunitate
pentru
operatorii culturali de
a face schimb de
experiență
în
domeniul cultural.
Măsura
B
Colaborare
și
schimb
de
experiență din
cadrul
prezentei
cereri de propuneri
susține activitățile de
colaborare, schimb de

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
publice:
autorități
locale
şi
naționale;
instituții
culturale;
instituții de
învățământ
superior și
institute de
cercetare.
• Organizații
neguvernamental
e.
Solicitanţii
/
partenerii eligibili
din
Statele
Donatoare sunt:
• Entități
publice:
autorități
locale
şi
naționale;
instituții
culturale;
instituții de
învățământ
superior
și
institute de
cercetare.
• Organizații

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

schimbului
de
experiență,
a
transferului
de
cunoștințe
și
bune
practici;
• Participarea
la
conferinţe, seminarii,
ateliere
de
lucru
organizate de entități
din Statele Donatoare,
în vederea identificării
modalităţilor
de
dezvoltare
a
unor
proiecte viitoare;
• Alte activități care
conduc
la
sporirea
colaborării
și
schimbului
de
experiență bilaterale în
domeniul culturii.
Acțiunile de parteneriat pot
fi implementate în România
sau în oricare din Statele
Donatoare.

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Valoarea
maximă
a
unei finanțări
este de 5.000
euro
per
solicitant.

cofinanţare
din
partea solicitantului.
Cheltuielile eligibile
în cadrul acestei
cereri de propuneri
sunt acele cheltuieli
efectuate de către
beneficiarul
finanţării implicat în
acţiunile
bilaterale
de parteneriat.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
Web: www.fond
uri-diversitate.ro
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana și
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCT
URA
MARE
2014-2020, AP
4, O.S.4.1
Cresterea
gradului de
protectie si
conservare a
biodiversitatii

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

experiență,
transfer
de
cunoștințe,
tehnologie și bune
practici.
Potențialii
solicitanți pot obține
finanțare cu scopul de
a stabili colaborări cu
entități din Statele
Donatoare pentru a
participa
la
evenimente, seminarii
sau
conferințe
în
statele donatoare sau
pentru
a organiza
astfel de evenimente
în
comun
cu
organizații din Statele
Donatoare.
Promovarea de
actiuni ce contribuie
la indeplinirea
obiectivelor
Strategiei UE pentru
Biodiversitate 2020
Luand in considerare
nevoile concrete de
protectie
a
biodiversitatii din
Romania.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Costul total
eligibil al
proiectului nu
depaseste
valoarea
totala
de
50.000.000
euro

0%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Data
deschidere
apel
de
proiecte:
19.04.2016

http://www.fond
uri-ue.ro/apeluri

neguvernamental
e;
• Organizații
nonprofit.
Este obligatoriu ca
solicitantul
și
potențialul
partener
să
fie
înregistrați
ca
persoane juridice și
să aibă capacitatea
de implementare a
activităților
în
domeniul abordat
prin acțiunea de
parteneriat.
Custozi/Administrator
i ai ariilor naturale
protejate
Autoritatile
cu
competente in
domeniul
protectiei
mediului
ONG-uri
Universitati
–
pentru planurile de
acțiune
pentru
specii de interes
comunitar

A. Elaborarea planurilor de
management/seturilor
de
masuri de conservare /
planurilor
de
actiune
pentru
ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate in
mediul marin) si pentru
speciile
de
interes
comunitar neacoperite de
proiectele anterioare
B. Implementarea planuri
lor de management /

Data şi ora
începere
depunere de
proiecte:
20.06.2016,
ora 10

http://www.fond
uriue.ro/apeluri/det
ails/2/21/apeluri
-poim-9-4-1
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

prin masuri de
management
adecvate si
refacerea
ecosistemelor
degradate
Elaborare si
implementare
planuri de
management

EUROPEAN
COMMISSION

CALL FOR
PROPOSALS

DG Employment,
Social Affairs
and Inclusion

Improving
expertise in
the field of
industrial
relations
VP/2016/004

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Institute de cercetare
Ministerul
Mediului,
Apelor si Padurilor
ANPM pentru actiunile A si B.
Ministerul
Mediului,
Apelor si Padurilor
pentru actiunea C

The overarching
objective of this call is
to improve expertise
and knowledge on
industrial
relations through
activities of
analysis and
research, at EU level
as well as in
comparative terms
(identifying

To be eligible:
• The lead applicant
must have its
registered office in
one of the EU
Member States;
• Co-applicants must
have their registered
office in one of the
EU Member States or
the Candidate
Countries.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

seturilor de masuri de
conservare/ planurilor de
actiune
pentru
ariile
naturale protejate si pentru
speciile
de
interes
comunitar
aprobate
(inclusiv mediu marin)
C. Actiuni de completare a
nivelului de cunoastere a
biodiversitatii
si
ecosistemelor
(monitorizarea
si evaluarea speciilor si
habitatelor,
cunoasterea
factorilor
de
presiune
exercitati
asupra
biodiversit
atii, inclusiv a speciilor
invazive etc.)
The following categories of
actions are targeted:
• Activities to further
deepen the analysis on
topics/key findings that
were examined
in the European
Commission's Industrial
Relations in Europe series
and/or the
chapter on social dialogue
in Employment and Social

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Data şi ora
închidere
depunere de
proiecte:
30.06.2018,
ora 10

The total
budget
earmarked for
the EU cofinancing of
projects
under this call
is
estimated at
EUR
4.150.000
As an

Under this call for
proposals, the EU
grant may not
exceed 90 % of
the total eligible
costs
of the action.
The applicants must
guarantee their cofinancing of the
remaining amount
covered by

The deadline
for the
submission of
applications is
15 July 2016.

http://ec.europa
.eu/social/main.j
sp?catId=629&la
ngId=en&callId=
479&furtherCalls
=yes
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

convergences and
differences in the
industrial relations
systems in place in
the EU Member
States and in
Candidate Countries),
thereby
contributing to
developing and
reinforcing quality
and effectiveness of
industrial
relations structures
and processes in the
Member States and in
Europe as a whole.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

In derogation from
this requirement,
international
organisations, such
as UN agencies,
active in the
fields of social
dialogue and/or
industrial relations,
whose registered
headquarters are
outside the EU
Member States, are
also eligible.
• Applicants must
be properly
constituted and
registered legal
persons.
In application
of Article 131 of the
Financial Regulation,
social partner
organisations without
legal personality are
also eligible provided
that the conditions of
the Financial
Regulation
related thereto are
met.

Developments in Europe
2015;
• Research activities such
as studies, surveys and
other forms of data
collection, monitoring
exercises, action research;
• Measures to enhance the
collection and use of
(comparative) information
on industrial relations
systems in EU Member
States and Candidate
Countries and on
developments at European
level;
• Initiatives to promote
awareness of effective
industrial relations
practices, at both
national and European
level, including by bringing
together relevant actors
such as academia, social
partners and policy
makers;
• Measures to identify and
exchange information in
the area of industrial
relations, including through
the activities of networks

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

indication, the
requested EU
grants are
expected to
be between
EUR 150.000
and
EUR 500.000
The
Commission
reserves the
right not to
distribute all
the funds
available.

the applicants' own
resources or from
other sources other
than the European
Union
budget.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana și
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
20142020, AP 2,
O.S. 2.2
CP1/2015 Sprijinirea
acțiunilor
privind aplicarea

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Aplicarea unitară
normelor,
mecanismelor
procedurilor
materie de etică
integritate
autoritățile
instituțiile publice;

a
și
în
și
în
și

Grad
crescut
de
implementare
a
măsurilor referitoare

• Applicants must
fall within one of
the following
categories: nonprofit-making
organisations linked
to industrial relations,
including
universities and
research
institutes; social
partners; public
authorities;
international
organisations active
in the
fields of social
dialogue and/or
industrial relations.
Pot depune proiecte
în
cadrul
acestei
cereri de proiecte
următoarele instituții:
•
Autorități
și
instituții publice
centrale așa cum
sunt ele adresate
în SCAP;
•
Autorități
și
instituții publice
locale
de
la

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minimă
aferentă unui
proiect:
300.000,00,
00 lei
Suma
maximă
aferentă unui
proiect:
9.000.000,0
0 lei

Valoarea finanţării
acordate este
diferențiată pe cele
două categorii de
regiuni astfel:
o
pentru regiunea
mai dezvoltată,
maxim 80%;
o
pentru regiunea
mai puțin
dezvoltată,
maxim 85%,

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Apel nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/re-lansare-inconsultarepublica-aghidurilorsolicitantuluipentru-cererilede-proiecte-nrip22015-sicp12015/

between industrial relations
parties and/or experts;
Actions to disseminate
such findings in
publications, round tables,
seminars,
conferences, training
measures and training
tools.

Activități care pot fi incluse
în proiectele pentru care se
solicită finanțare în cadrul
acestei cereri de proiecte
sunt
(lista
nu
este
exhaustivă):
Mecanisme
administrative:
o
introducerea
unor
măsuri/mecanisme
suplimentare
de
control
pentru
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

unitară a
normelor,
mecanismelor și
procedurilor în
materie de etică
și integritate,
precum și a
măsurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la
nivelul
autorităților și
instituțiilor
publice

la
prevenirea
corupției
și
a
de
indicatorilor
evaluare
în
autoritățile
și
instituțiile publice;
Grad
crescut
de
conștientizare
a
corupției
atât
în
rândul cetățenilor cât
și al personalului din
administrația publică;
Îmbunătățirea
cunoștințelor
și
a
competențelor
personalului
din
autoritățile
și
instituțiile publice în
ceea
ce
privește
prevenirea corupției.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

•
•
•
•

•

nivelul județelor
și municipiilor;
Autorități
administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Instituții
de
învățământ
superior
acreditate și de
cercetare,
Academia
Română.

Pot fi parteneri în
cadrul acestei cereri
de
proiecte
următoarele tipuri de
instituții,
care
au
expertiza
și
competențele
necesare și dovedite
pentru
a
sprijini
realizarea obiectivelor
proiectului propus:
•
Autorități
și
instituții publice
centrale așa cum
sunt ele adresate
în SCAP;

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

sectoarele vulnerabile
la corupție și pentru
instituțiile
care
au
înregistrat
incidente
recurente
de
integritate
(de
exemplu,
reducerea
plăților
informale,
folosind instrumentele
standard
de
monitorizare și control,
sistem de feedback
pentru pacienți);
Capacitatea
administrativă
de
a
preveni și a reduce
corupția:
o
actualizarea
cadrului
general
pentru
definirea
și
monitorizarea
conformității
cu
normele de conduită;
o
sprijinirea dezvoltării și
implementării
de
mecanisme care să
faciliteze punerea în
aplicare
a
cadrului
legal în domeniul eticii
și integrităţii (ghiduri,
manuale
de
bune

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

din totalul
cheltuielilor eligibile,
iar solicitantul
trebuie să
contribuie cu un
procent stabilit de
legislația
națională.
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SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

•

•
•
•
•

•

Autorități
și
instituții publice
locale
de
la
nivelul județelor
și municipiilor;
Autorități
administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Instituții
de
învățământ
superior
acreditate și de
cercetare,
Academia
Română.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

o

o

o
În cadrul proiectului
propus
spre
finanțare,
grupul
eligibil
este
țintă
personal
din
autoritățile
și
instituțiile
publice
(personal
de
conducere
și
de
execuție,
înalți
funcționari
publici),
demnitari (ministru,
ministru
delegat,

o

o

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

practici,
colecții
de
cazuri
de
testare,
standarde de etică și
integritate etc.);
măsuri
de
sprijin
pentru implementarea
măsurilor anticorupție
reglementate
de
legislația națională și
monitorizate de către
SNA;
creșterea
capacității
operaționale
a
Secretariatului tehnic
al SNA de a acționa ca
un centru autentic de
resurse anticorupție;
dezvoltarea capacității
analitice de a efectua
activități de evaluare a
riscurilor pe planuri
sectoriale de acțiune
de
combatere
a
corupției;
efectuarea de sondaje
privind
percepţia
publică, studii, analize
și cercetări științifice
privind aspecte legate
de corupție;
elaborarea
și
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SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
secretar
de
stat,
subsecretar de stat și
funcțiile
asimilate
acestora) aleși locali
(ex. consilieri locali și
consilieri
județeni,
primari, viceprimari,
președinți
și
vicepreședinți
ai
consiliilor
județene,
astfel
cum
sunt
definiți
în
actele
normative incidente
administrației publice
locale), reprezentanți
ai
ONG-urilor
(inclusiv
reprezentanți
ai
structurilor asociative
ale
autorităților
administrației publice
locale)și
ai
partenerilor
sociali,
cetățeni.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

implementarea
unor
mecanisme
de
cooperare
cu
întreprinderile
și
societatea
civilă,
precum
și
între
autoritățile
publice
privind monitorizarea
și
evaluarea
implementării
măsurilor anticorupție;
o
elaborarea de ghiduri
de
bune
practici
privind
combaterea
corupției,
prevenirea
conflictelor
de
interese;
o
creşterea gradului de
conştientizare publică
şi
campanii
de
educație anticorupție;
Educație anticorupție:
o
creșterea nivelului de
educație
anticorupție
pentru personalul din
autoritățile
și
instituțiile publice (prin
intermediul
unor
programe şi curricula
specifice de formare
profesională);
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

cursuri
de
formare
privind
etica
și
integritatea care se
adresează în special
personalului
din
autoritățile
și
instituțiile publice (de
exemplu, consilierii de
etică, persoanele alese
prin vot, personal de
conducere).
-Dezvoltarea de sisteme si
instrumente de
Management
-Cresterea
calitatii
reglementarilor
-Simplificarea procedurilor
administrative si reducerea
birocratiei pentru cetateni
si
mediul de afaceri
-Dezvoltarea abilitatilor si
cunostintelor personalului
din autoritatile si institutiile
publice centrale

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma
maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000
lei

20%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

o

Uniunea
Europeana și
Guvernul
României

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRAT
IVA
20142020, AP 1,
O.S. 1.1
IP 3/2015 –
Sprijin
pentru
susținerea
măsurilor
din
Strategia pentru
Consolidarea
Administrației
Publice
20142020
și
Strategia privind
mai
buna
reglementare

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea
sistemului de
politici bazate pe
dovezi in autoritatile
si institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante
a impactului;
Cadru pentru
sprijinirea
dezvoltarii la nivel
local si pentru

Solicitanți eligibili:
-Secretariatul
General al
Guvernului/
Cancelaria
Primului Ministru;
-Ministere;
-Secretariatul
General al
Guvernului/
Cancelaria
Primului Ministru;
-Consiliul legislativ;
-Secretariatul
General al Camerei
Deputatilor;
-Secretariatul
General al Senatului;
-autoritati si institutii
publice

Apel
nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/lansare-inconsultare-aghidurilorsolicitantului-nrip-32015-si-cp22015/
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana și
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

2014-2020,
documente
strategice
naționale
(SMBR)

cresterea calitatii
serviciilor publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat progresiv;
Proceduri simplificate
pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri implementate
in concordanta cu
Strategia pentru o
mai
buna
reglementare

PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRAT
IVA
20142020, AP 1,
O.S. 1.1

Capacitate
crescuta a ONG-urilor
si partenerilor
sociali de a se
implica in formularea
si promovarea de
propuneri
alternative la
politicile publice
initiate de Guvern;
Propuneri
alternative la

CP2/2015
–
Creșterea
capacității ONGurilor
și
a

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma
maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000
lei

20%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

centrale cu
responsabilitati
stabilite in SMBR.
Parteneri eligibili:
-autoritati si institutii
publice centrale asa
cum sunt ele
adresate in SCAP;
-autoritati
administrative
autonome;
ONG-uri;
-parteneri sociali;
-institutii de
invatamant
superior acreditate
si de cercetare,
Academia Romana.
Solicitanți eligibili:
-ONG-uri;
-Parteneri sociali.
Parteneri eligibili:
-ONG-uri;
-Parteneri sociali;
-Institutii
de
invatamant
superior acreditate
si de
cercetare;

Masuri pentru sustinerea
ONG-urilor si a
partenerilor sociali:
- dezvoltarea de
instrumente independente
de monitorizare si evaluare
a politicilor
publice;
- dezvoltarea de
mecanisme /instrumente
de consolidare a dialogului
social si civic;

Apel
nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/lansare-inconsultare-aghidurilorsolicitantului-nrip-32015-si-cp22015/
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

partenerilor
sociali
de
a
formula politici
publice
alternative

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
-Academia Romana

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

- dezvoltarea de actiuni de
formulare si promovare de
propuneri alternative la
politicile publice initiate de
Guvern, conform SCAP;
- dezvoltarea de proceduri,
mecanisme pentru
sustinerea si promovarea
initiativelor de reforma a
administratiei
publice si de interactiune
cu autoritatile si institutiile
administratiei publice;
- dezvoltarea capacitatii
partenerilor sociali si a
ONG prin instruiri, activitati
intreprinse in comun,
participarea si dezvoltarea
de retele tematice locale/
nationale/europene;
- dezvoltarea
responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor
locale in viata publica si de
participare la procesele
decizionale, de promovare
a egalitati de
sanse si nediscriminarii,
precum si a dezvoltarii
durabile.
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