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Daphne call –
Transnational projects
on violence against
women, young people
and children linked to
harmful practices –
JUST/2014/RDAP/AG/
HARM

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
June 3, 2015
12:00 (noon) CET.

1

Projects to support
activities on nondiscrimination and
Roma integration –
JUST/2014/RDIS/AG/
DISC

The requested grant
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
July 7, 2015 12:00
(noon) CET.

2

POSDRU
AXA PRIORITARA 2
„Corelarea învațarii pe
tot parcursul vieții cu
piața muncii”

Valoarea totală
eligibilă a proiectului
va fi cuprinsă între:
minim echivalentul
în lei a 50.000 euro
şi
maximum
echivalentul în lei a
499.999 euro.

Minim 2%
-institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat fara scop
patrimonial

Sistemul
informatic
ActionWeb
va fi deschis
din data
de 22 mai
2015, ora
10.00, pana
in data
de 29 mai
2015, ora
16.00

4

DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENTIE 2.1
„Tranziția de la școala
la viața activa”
CPP NR. 189
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PROGRAM DE
FINANŢARE

EEA and Norway Grants
Programul
RO01 - Asistență
tehnică și Fondul
Bilateral la Nivel
Național

VALOAREA
GRANTULUI

Bugetul total al
prezentului apel este
736.000 Euro,
împărțit astfel:

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

0%

Data limită de
depunere a
aplicațiilor este 31
decembrie 2015
sau până la
epuizarea fondurilor.
Termenul limită
pentru
implementarea
proiectelor/acțiunilor
: 30 iunie 2016.
Cererile de finanţare
depuse vor fi
evaluate în mod
continuu, în ordinea
înregistrării lor,
până ce întreaga
alocare financiară va
fi epuizată.
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Minim 15%

16 iunie 2015

8

Măsura I - Sprijin
pentru deplasări:
100.000 Euro
Măsura II - Arii
Prioritare: 636.000
Euro

European Regional
Development Fund
2014 - 2020
European Territorial
Cooperation
URBACT III
OPERATIONAL
PROGRAMME
CCI 2014TC16RFIR003

Intre 600.000 si
750.000 Euro

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2015 –
LUNA MAI

FINANŢATOR

European
Commision
DG JUSTICE
Daphne call –
Transnational
projects on
violence
against
women,
young people
and children
linked to
harmful
practices –
JUST/2014/R
DAP/AG/HAR
M

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

RIGHTS,
EQUALITY AND
CITIZENSHIP

The call aims to
co-fund
transnational
projects to
prevent, inform
about and combat
violence against
women, young
people and
children linked to
harmful practices

PROGRAMME
(2014
2020)

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Legal status:
Applicants and partners
must be legally
constituted public or
private organisations,
or international
organisations.
Non - profit:
The applicant must be
non – profit oriented.
This will be assessed on
the basis of the statutes
of the organisation, in
particular whether those
allow for the possibility
to distribute profit to
members/shareholders.
Bodies and organisations
which are profit oriented shall have
access to grants only as
partners.
Eligible countries:
-All the EU Member
States;

This call will fund activities
on:
 mutual learning, exchange
of good practices,
cooperation activities;
 awareness -raising,
information, dissemination
activities.
Projects must take a child
centred approach and/or a
gender - sensitive approach
depending on the end
beneficiary target group.
The projects should be multi
- agency and where service
delivery involves government
authorities they should
include formal government
engagement for each
participating country. This
will be taken into account
when evaluating the quality
of proposals.
Proposals under all priorities
must make provisions to

VALOAREA
GRANTULUI

The EU grant
requested
cannot be
lower than
EUR
75.000

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

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
The deadline for
this call for
proposals is
June 3, 2015
12:00 (noon)
CET.

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

http://ec.europa.
eu/justice/grants
1/calls/just_2014
_rdap_ag_harm_
en.htm
http://ec.europa.
eu/justice/grants
1/files/2014_rda
p_ag_harm/just_
2014_rdap_ag_h
arm_call.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

-Iceland

European
Commision
DG JUSTICE
Projects to
support
activities on
nondiscrimination
and Roma
integration –
JUST/2014/R
DIS/AG/DISC

RIGHTS,
EQUALITY AND
CITIZENSHIP
PROGRAMME
(2014
2020)

The proposals
under this call
shall focus on the
priority areas
described below.
Applicants shall
explain and
demonstrate how
their proposals
are consistent
with the key
principles of
relevant EU
policies as well as
with the
legislation and
policy documents

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.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

document the number of
persons/professionals
reached, provide anonymised
data disaggregated by
sex and by age and must
describe in their grant
application how this will be
done.
They should include a clear
sustainability plan, to ensure
that the results of the project
are useful in the longterm and after the end of the
funding.
The scope of projects can be
either transnational or
national, including the
implementation of activities
at regional or local level.
This call will fund activities
on:
 data collection and
surveys;
 conducting scientific
research or other scientific
activities in the field of
antidiscrimination;
 monitoring the
implementation of nondiscrimination legislation;
 training of professionals;

VALOAREA
GRANTULUI

The requested
grant cannot be
lower than
EUR 75.000

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

The funding under
this call is based
on the cofinancing
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
July 7, 2015
12:00 (noon)
CET.

http://ec.europa.
eu/justice/grants
1/calls/just_2014
_rdis_ag_disc_en
.htm

http://ec.europa.
eu/justice/grants
1/files/2014_rdis
_ag_disc/just_20
14_rdis_ag_disc_
call.pdf
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

published by the
European
Commission3
and referred to
under the
"priorities" (par.
2.1) .
The degree of
relevance to the
priorities of the
call for proposals
will be assessed
under the
relevance award
criterion.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

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.
Non-profit: The
applicant must be nonprofit-oriented. This will
be assessed on the
basis of the statutes of
the organisation, in
particular whether those
allow for the possibility
to distribute profit to
members /shareholders.
Bodies and organisations
which are profit-oriented
shall have access to
grants only as partners.
Eligible country:
Applicant and partners
must be legally
established in an eligible
country. This is not
applicable for

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI



mutual learning, exchange
of good practices,
cooperation, including
identifying best practices
which may be transferable
to other participating
countries;
 dissemination and
awareness raising
activities (including at
local level), such
asseminars, conferences,
campaigns or social media
and press activities.
The following types of
activities will not be funded
by the Commission:
- individual sponsorships/
scholarships for participation
in workshops, seminars,
conferences, congresses,
training courses etc.;
- 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.
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International
organisations.
Uniunea
Europenă și
Guvernul
României

PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
SECTORIAL
DEZVOLTAREA
RESURSELOR
UMANE 20072013
AXA
PRIORITARA 2
„Corelarea
învațarii pe tot
parcursul vieții
cu piața
muncii”
DOMENIUL
MAJOR DE
INTERVENTIE
2.1
„Tranziția de la
școala la viața
activa”
CPP NR. 189

Obiectivul
schemei îl
constituie
dezvoltarea
aptitudinilor de
muncă ale
tinerilor
absolvenți ai unei
instituții de
învățământ terțiar
în 2015, aflați în
tranziție de la
școală la viața
activă prin
învățarea la
locul de muncă și
subvenționarea
locurilor muncă în
vederea creșterii
ratei de ocupare
în rândul
tinerilor.

În cadrul acestei cereri
de propuneri de proiecte,
solicitanții și partenerii
eligibili sunt :
− Instituții de
învățământ superior
din sistemul național de
învățământ;
− Angajatori;
− Asociații profesionale;
− Camere de comerț și
industrie;
− Organizații sindicale și
organizații patronale;
− ONG-uri ;
− Ministerul Educației și
Cercetării Științifice și
structuri/ agenții/
organisme relevante,
subordonate/coordonate
de către acesta;
− Furnizori publici și
privați de orientare și
consiliere profesională;
− Secretariatul General
al Guvernului.

În conformitate cu
prevederile Documentului
Cadru de Implementare a
POSDRU 2007-2013, în
cadrul acestei cereri de
propuneri de proiecte sunt
eligibile următoarele
categorii de activități:
1. Activitățile de organizare,
implementare la un potențial
loc de muncă, monitorizare,
evaluare a stagiilor de
pregătire practică pentru
studenți prevăzute în
planurile de învățământ
obligatorii, care vor cuprinde
intervenții precum:
− organizarea stagiilor de
pregătire practică (stabilirea
condițiilor de desfășurare a
stagiilor și de evaluare a
rezultatelor obținute de
studenți, repartizarea
acestora în grupe de practică,
încheierea convențiilor de
practică, etc.), inclusiv
campanie de conștientizare
cu privire la oportunitățile
oferite studenților pentru

Valoarea totală
eligibilă a
proiectului va fi
cuprinsă între:
minim
echivalentul în
lei a 50.000
euro şi
maximum
echivalentul în
lei a 499.999
euro.
Valoarea
maxima a
subventiei
pentru un
student este
de 10 lei/ora.

Minim 2%
-institutii publice,
entitati publice
locale, persoane
juridice de drept
privat fara scop
patrimonial

Sistemul
informatic
ActionWeb
va fi deschis
din data
de 22 mai
2015, ora
10.00, pana
in data
de 29 mai
2015, ora
16.00

http://www.fond
uriue.ro/posdru/ima
ges/doc2015/cpp
189.pdf
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PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

efectuarea stagiilor de
pregătire practică;
− participarea studenților la
stagii de pregătire practică,
desfășurate în România sau
într-un alt stat membru al
Uniunii Europene;
− crearea/ tipărirea/
multiplicarea/ distribuirea
materialelor suport pentru
stagiile de pregătire practică
a studenților (fișe de
observare, caiete de practică,
etc.);
− evaluarea rezultatelor
obținute de studenți în cadrul
stagiilor de pregătire
practică;
− parteneriat pentru
organizarea și desfășurarea
stagiilor de pregătire practică
a studenților
2. Organizarea și furnizarea
serviciilor de orientare și
consiliere profesională,
inclusiv construirea de
instrumente (baterii de
teste/chestionare de
interese/aptitudini etc.) utile
pentru consilierea carierei;
3. Schimb de experiență și
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diseminare de bune practici
privind tranziția de la școală
la viața activă, inclusiv vizite
de studii pentru studenți.
Guvernul
României
Ministerul
Fondurilor
Europene

Programul
RO01 Asistență
tehnică și
Fondul
Bilateral la
Nivel Național

În cadrul acestui
fond se finanțează
proiecte/acțiuni,
individuale sau în
parteneriat, de
colaborare,
schimb de
experiență,
transfer de
cunoștințe și bune
practici între
beneficiari și
entități din
Statele
Donatoare, alte
state beneficiare
și România.

Punctul Național de
Contact și alte instituții
naționale care joacă un
rol important în
stabilirea/implementarea
unui anumit program
inclus în
Memorandumurile de
Înțelegere;
Operatorii de program și
partenerii de program
din cadrul programelor
finanțate prin Granturile
SEE și Norvegiene 20092014;
Promotorii de proiect și
partenerii de proiect din
cadrul proiectelor
finanțate prin Granturile
SEE și Norvegiene 20092014;
Ambasadele statelor
donatoare în Romania și
ambasadele României în
statele donatoare;
Instituții publice,
autorități publice

Activitățile eligibile ce pot fi
finanțate sunt: organizarea
de conferințe și seminarii pe
teme de interes comun,
cooperare tehnică și schimb
de experți, formarea pe
termen scurt, vizite de
studiu, elaborarea de
rapoarte și studii, etc.

Bugetul total al
prezentului
apel este
736.000 Euro,
împărțit astfel:
Măsura I Sprijin pentru
deplasări:
100.000 Euro
Măsura II - Arii
Prioritare:
636.000 Euro

0%

Data limită de
depunere a
aplicațiilor este
31 decembrie
2015 sau până
la epuizarea
fondurilor.
Termenul limită
pentru
implementarea
proiectelor/acți
unilor: 30 iunie
2016. Cererile
de finanţare
depuse vor fi
evaluate în mod
continuu, în
ordinea
înregistrării lor,
până ce
întreaga alocare
financiară va fi
epuizată.

http://www.eeag
rants.ro/fondulnationalbilateral-apeluri

http://www.eeag
rants.ro/docume
nts/10194/14346
9/Ghidul+Aplican
tului+-+FNB++dec2014.pdf/60
bd7c49-610c4301-8cd5c2ad01a6a2f2
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naționale sau
internaționale, autorități
publice locale, sau
regionale;
Organizații
interguvernamentale;
Agenții guvernamentale;
Instituții de
învățământ și institute
de cercetare;
Organizații nonguvernamentale,
asociații, fundații,
sindicate, patronate care
activează în sfera ariilor
prioritare enunțate
anterior (pentru Măsura
II, sunt eligibili aplicanții
din această categorie cu
condiția să fi derulat
această activitate timp
de cel puțin un an fiscal
integral).
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeana

PROGRAM DE
FINANŢARE

European
Regional
Development
Fund 2014 2020
European
Territorial
Cooperation
URBACT III
OPERATIONAL
PROGRAMME
CCI
2014TC16RFIR
003

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Programul va
sprijini orasele in
dezvoltarea de
solutii
pragmatice,
noi si durabile,
care imbina intr-o
abordare
integrata
aspectele sociale,
economice si de
mediu
inconjurator.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/ GRUPUL
ŢINTĂ ELIGIBIL

Autoritatile publice
locale
in parteneriat cu:
-universitati sau
centre de cercetare,
-agentii locale,
-autoritati regionale sau
nationale

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Principalul obiectiv
al Retelelor pentru
Planificarea Actiunilor este de
a imbunatati
capacitatea oraselor
europene de a implementa
politici de dezvoltare urbana
durabila si, mai specific, de a
le creste capacitatea de a
formula strategii integrate
pentru dezvoltarea urbana
durabila.
Prin participarea in aceste
Retele pentru Planificarea
Actiunilor, orasele vor avea
ocazia sa schimbe si sa
impartaseasca experiente,
probleme si posibile solutii,
generand astfel idei noi in
adresarea provocarilor din
aria dezvoltarii urbane
durabile.

VALOAREA
GRANTULUI

Costurile
eligibile trebuie
sa fie intre
600.000 euro
si 750.000
euro

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULU
I

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

Minim 15%

16 iunie 2015

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

http://urbact.eu/
node/6156
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