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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE
UBB ÎN ANUL 2017 – LUNA MARTIE

PROGRAM DE FINANŢARE

VALOAREA GRANTULUI

Conservarea și revitalizarea
patrimoniului cultural și natural
PROGRAMUL PA16/RO12
Măsura B

Valoarea
maximă
a
finanțării / solicitant este
de:
- 10.000 de euro pentru
organizarea
de
evenimente
pentru
creare/menținere/dezvo
ltare parteneriate
- 4.000 de euro dacă
acțiunea constă numai
în deplasări (întâlniri cu
partenerii/participare la
conferințe/seminarii/at
eliere de
lucru/evenimente)
Bugetul apelului:
200.000 euro
Nu este stabilit bugetul
maxim pentru o aplicatie.
Bugetul total poate fi
contractat pe baza unei
singure sau a mai multor
aplicatii.

Programul RO02
Biodiversitate si servicii ale
Ecosistemelor
GRANTURILE SEE 2009-2014

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

INFORMAŢII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

Data de lansare a
cererii de propuneri: 30
mai 2016
Termenul limită pentru
depunerea propunerii:
până la 31 martie
2017 sau epuizarea
bugetului alocat.

1

0%

Termen limită
30 august 2017

2

Rata de finanțare pentru o acțiune de
parteneriat este de 100% din totalul
costurilor eligibile.

Programul RO04
Reducerea substantelor
periculoase
GRANTURILE SEE 2009-2014

Bugetul apelului:
100.000 euro.
Nu este stabilit bugetul
maxim pentru o aplicatie.
Bugetul total poate fi
contractat pe baza unei
singure sau a mai multor
aplicatii.

0%

Termen limită
30 august 2017

4

Programul RO07
Adaptarea la schimbari
climatice
GRANTURILE SEE 2009-2014

Bugetul apelului:
200.000 euro
Nu este stabilit bugetul
maxim pentru o aplicatie.
Bugetul total poate fi
contractat pe baza unei
singure sau a mai multor
aplicatii.

0%

Termen limită
30 august 2017

6

Justice programme “Action
grants to educate and raise the
awareness of girls and boys
about gender-based violence as
a way to prevent it at an early
stage”
REC-RDAP-AWAR-AG-2016

The EU grant applied for
cannot be lower than EUR
75 000

20%

Deadline:
21 March 2017
17:00:00
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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2017 – LUNA MARTIE

FINANŢATOR
Mecanismul
Financiar al
Spațiului
Economic
European
2009-2014

PROGRAM DE
FINANŢARE
Conservarea și
revitalizarea
patrimoniului
cultural și
natural
PROGRAMUL
PA16/RO12

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
Obiectivul general
al Programului este
protejarea și
conservarea
patrimoniului
cultural și natural
pentru generațiile
viitoare și
facilitarea accesului
la patrimoniu a
publicului larg.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

În cadrul acestei
cereri de
propuneri pentru
acțiuni de
parteneriat
solicitanții /
partenerii eligibili
din România și
din statele
donatoare sunt:
a) instituții publice:
autorități publice,
instituții culturale și
arhivele statului;
b) organizații
neguvernamentale
active în domeniul
patrimoniului
cultural sau al
minorităților etnice;
c) culte și asociații
religioase
recunoscute legal;
d) instituții de
învățământ
superior și
institute de
cercetare;
e) alte entități fără

Următoarele acțiuni de
parteneriat între entități
din România și din statele
donatoare (Norvegia,
Islanda și Liechtenstein),
cu activitate relevantă
pentru obiectivele
programului vor fi eligibile
pentru finanțare:
- Activități pentru
inițierea/dezvoltarea de
parteneriate între entitățile
din România și cele din
statele donatoare, prin
intermediul întâlnirilor de
lucru, schimbului de
cunoștințe, împărtășirii de
experiențe;
- Participarea la conferințe,
seminarii, ateliere de lucru
pe teme relevante pentru
obiectivele programului.
Măsura B:
Crearea/menținerea unor
relații de cooperare și
schimb de experiență susține activitățile de
colaborare, schimb de
experiență, transfer de

Valoarea
maximă
a
finanțării
/
solicitant este
de:
- 10.000 de
euro pentru
organizarea
de
evenimente
pentru
creare/menț
inere/dezvol
tare
parteneriate
- 4.000 de
euro
dacă
acțiunea
constă
numai
în
deplasări
(întâlniri cu
partenerii/
participare
la
conferințe/
seminarii/
ateliere
de
lucru/

Rata de finanțare
pentru o acțiune de
parteneriat este de
100% din totalul
costurilor
eligibile.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
Data de lansare
a cererii de
propuneri: 31
mai 2016
Termenul limită
pentru
depunerea
propunerii:
până la 31
martie 2017
sau epuizarea
bugetului
alocat.
Toate acțiunile
de parteneriat
finanțate în
cadrul acestei
cereri trebuie
să fie finalizate
înainte de 30
aprilie 2017.

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

http://www.fond
uripatrimoniu.ro/ac
tiuni-departeneriat_doc_
247_lansareacererii-depropuneripentru-actiunide-parteneriatmasura-b-runda22016_pg_0.htm
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FINANŢATOR

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

Programul
RO02
Biodiversitate si
servicii ale
Ecosistemelor

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Stoparea
pierderii
biodiversitatii

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
scop lucrativ active
în domeniul
patrimoniului
cultural sau al
minorităților etnice.
Suplimentar, pentru
a fi eligibil în cadrul
acestei cereri de
propuneri pentru
acțiuni de
parteneriat,
solicitantul și
partenerul trebuie
să îndeplinească
următoarele
cerinţe:
- participarea în
cadrul acțiuni de
parteneriat este
justificată și
rezonabilă;
- nu realizează
profit financiar în
urma realizării
acțiunii de
parteneriat.
Promotorii de
Proiect, partenerii
din statul donator si
alte institutii
relevante si
organizatii nonguvernamentale din

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

cunoștințe, tehnologie și
bune practici între entități
din Romania și statele
donatoare, cu activitate
relevantă pentru
obiectivele programului.

evenimente)

Fondul este destinat
sustinerii proiectelor/
actiunilor menite sa
implementeze solutii in
problema degradarii
serviciilor ecosistemelor, sa
creasca nivelul de

Bugetul
apelului:
200.000 euro
Nu este
stabilit
bugetul

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

0%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Termen limită
30 august
2017

http://www.mm
ediu.ro/articol/g
hidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-in-
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE
GRANTURILE
SEE 2009-2014

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL
Romania si
stakeholderi din
statele donatoare

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
cunostinte privind
contributia acestora la
economie precum si sa
contribuie la stoparea
pierderii biodiversitatii in
Romania.
Obiectivul include
abordarea problemelor
legate de pierderea si
fragmentarea habitatelor,
de restaurarea zonelor
degradate, precum si
integrarea aspectelor
legate de biodiversitate in
politicile sectoriale. Astfel,
proiectele/actiunile
finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si
transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie,
bune practici intre entitati
similare din Romania
si statele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea
relatiilor bilaterale intre
aceste tari.
In acest scop, urmatoarele
tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
Pa r t ic ip a r e a la
evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite
de studiu, cursuri si alte

VALOAREA
GRANTULUI
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor
aplicatii.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
cadrul-fonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro02biodiversitate-siservicii-aleecosistemelorimplementat-incadrulmecanismuluifinanciar-see2009-2014/2036

3

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4, camera 3
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482
Fax: (00)40-264-40.53.79
fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene

FINANŢATOR

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

Programul
RO04
Reducerea
substantelor
periculoase
GRANTURILE
SEE 2009-2014

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Prevenirea daunelor
si a efectelor
secundare asupra
mediului cauzate de
substante chimice
si deseuri
periculoase

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

Promotorii de
Proiect,
partenerii din
statul donator si
alte institutii
relevante si
organizatii nonguvernamentale
din Romania si
stakeholderi din
statele
donatoare.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se
adreseaza scopului
programului (Participantii
la activitati trebuie sa
cunoasca limba de lucru
pentru a putea participa la
toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de
studiu/conferintelor etc)
O r g a n iz a r e a d e
evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite
de studiu, cursuri si alte
tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se
adreseaza scopului
programului.
Fondul este destinat
sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand prevenirea
efectelor negative
ale substantelor chimice si
deseurilor periculoase
asupra mediului prin
cooperare si transfer de
cunostinte cu institutii
similare din statele
donatoare.
Programul va consolida
capacitatea entitatilor
publice responsabile de
implementarea si

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Bugetul
apelului:
100.000 euro

0%

Nu este
stabilit
bugetul
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Termen limită
30 august
2017

http://www.mm
ediu.ro/articol/g
hidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrul-fonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro04-reducereasubstantelorpericuloase-
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
aplicarea legislatiei si
strategiilor europene
privind substantele chimice
si deseurile periculoase.
De asemenea, programul
va imbunatati
monitorizarea substantelor
periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a
preveni bolile si efectele
substantelor chimice si
deseurilor periculoase
asupra sanatatii umane si
mediului.
Astfel, proiectele/actiunile
finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si
transferul de cunostinte,
experiente, tehnologie,
bune practici intre entitati
similare din Romania si
statele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor
bilaterale intre aceste tari
in scopul atingerii
obiectivelor majore
ale Programului RO04 .
In acest scop, urmatoarele
tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
Pa r t ic ip a r e a la
evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite

VALOAREA
GRANTULUI
mai multor
aplicatii.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
implementat-incadrulmecanismuluifinanciar-see2009-2014/2038
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FINANŢATOR

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

Programul
RO07
Adaptarea la
schimbari
climatice
GRANTURILE
SEE 2009-2014

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

Reducerea
vulnerabilitatii
umane si a
ecosistemelor la
schimbarile
climatice

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

Promotorul de
Proiect, partenerii
de proiect si entitati
din statul donator

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
de studiu, cursuri si alte
tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se
adreseaza scopului
programului (Participantii
la activitati trebuie sa
cunoasca limba de lucru
pentru a putea participa la
toate sesiunile atelierelor/
vizitelor de studiu/
conferintelor etc)
O r g a n iz a r e a d e
evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite
de studiu, cursuri si alte
tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se
adreseaza scopului
programului.
Fondul este destinat
sustinerii proiectelor/
actiunilor vizand reducerea
vulnerabilitatii
umane si a ecosistemelor
la schimbarile climatice
prin cooperare si transfer
de cunostinte cu institutii
similare din statele
donatoarei.
Astfel, proiectele/actiunile
finantate trebuie sa
faciliteze schimbul si
transferul de cunostinte,

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Bugetul
apelului:
200.000 euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim pentru
o aplicatie.
Bugetul total
poate fi
contractat pe
baza unei
singure sau a
mai multor

0%

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Termen limită
30 august
2017

http://www.mm
ediu.ro/articol/g
hidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrul-fonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro02biodiversitate-si-
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE
experiente, tehnologie,
bune practici intre entitati
similare din Romania
sistatele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relatiilor
bilaterale intre aceste tari
in scopul atingerii
obiectivelor majore
ale Programului RO07.
In acest scop, urmatoarele
tipuri de activitati
sunt considerate eligibile:
 Participarea la
evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite
de studiu, cursuri si alte
tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se
adreseaza scopului
programului (Participantii
la activitati trebuie sa
cunoasca limba de
lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de
studiu/conferintelor etc)
O r g a n iz a r e a d e
evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite
de studiu, cursuri si alte
tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se
reseaza scopului

VALOAREA
GRANTULUI
aplicatii.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
servicii-aleecosistemelorimplementat-incadrulmecanismuluifinanciar-see2009-2014/2036
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

The EU
grant
applied for
cannot be
lower than
EUR 150 000
or higher
than 500
000 Euro

20%

programului

Uniunea
Europeană

Justice
Programme&
Rights, Equality
and Citizenship
Programme
2014-2020

“Action grants
to support
national or
transnational
projects on nondiscrimination
and Roma
integration”
REC-RDISDISC-AG-2016

In this call, the
Commission wishes
to support activities
which tackle at
least one of the
following groups at
risk of
discrimination:
racial or ethnic
minorities, persons
with disabilities,
older/younger
people, religious
minorities and
LGBTI people.
The priority areas
of this call for
proposals are:
1. Fighting against
discrimination
based on sexual
orientation in
society and
promoting the
rights of LGBTI
people.
2. Diversity
management in the
public and private
sector:

The applicants and
partners must be
public entities or
private
organisations or
international
organisations.
Organisations which
are profit-oriented
must submit
applications in
partnership with
public entities or
private non-profitoriented
organisations.

This call will fund activities
on:
Training of professionals;
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 as seminars,
conferences, campaigns or
social media and press
activities.

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

Deadline:
21 March
2017
17:00:00

http://ec.europa
.eu/research/par
ticipants/data/re
f/other_eu_prog
/common/justrec-guideapplicants_en.pd
f
https://ec.europ
a.eu/research/pa
rticipants/portal/
desktop/en/oppo
rtunities/rec/topi
cs/rec-rdis-discag-2016.html
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
identification of
existing practices,
measurement of
diversity
management
benefits, and
awareness-raising.
The proposed
activities may be
linked to the launch
and implementation
of Diversity
Charters.
3. Roma: activities
aiming to raise
awareness and
combat harmful
stereotypes of
Roma and
supporting thereby
their integration
into mainstream
society.
4. To raise
awareness about
intergenerational
solidarity and nondiscrimination on
the basis of age (in
particular of young
people).
Priority will be
given to fund at

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL
PROGRAMULUI
least one project in
each of the abovementioned four
priority areas,
subject to eligibility
and reaching
sufficient quality
threshold under
award criteria.

SOLICITANŢI
ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ
ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

INFORMAŢII
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITEUL
PROGRAMULUI

10

