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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI
ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2014 – IANUARIE

PROGRAM DE FINANŢARE

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 6 „Promovarea
incluziunii sociale”

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min.
500.000 eur
-

2% pentru:
 instituţii publice finanţate
integral din venituri
proprii sau finanţate
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local
şi entităţi finanţate
integral din bugetele
acestora

Nelansat

1

2% pentru:
 instituţii publice finanţate
integral din venituri
proprii sau finanţate
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local
şi entităţi finanţate
integral din bugetele
acestora

Nelansat

8

Max.
4.000.000
eur

Cerere de propuneri de
proiecte strategice

AP 6 „Promovarea
incluziunii sociale”
DMI 6.1 „Dezvoltarea
economiei sociale”
Cerere de propuneri de
proiecte grant

PAGINA

VALOAREA
GRANTULUI

DMI 6.1 „Dezvoltarea
economiei sociale”

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

INFORMAŢII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

Min.
50.000 eur
Max. 499.000
eur
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PROGRAM DE FINANŢARE

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min.
500.000
eur
-

AP 6 „Promovarea
incluziunii sociale”
DMI 6.4 „Inițiative
transnaționale pentru o
piață inclusivă a muncii”

Max.
2.500.000
eur

Cerere de propuneri de
proiecte strategice

CALL FOR PROPOSALS
VP/2013/010
PROGRESS 2013
programme:
Delivering on skills for
growth and jobs

The total
indicative
amount
available for
this call for
proposals is
EUR
5.658.000

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

2% pentru:
 instituţii publice finanţate
integral din venituri
proprii sau finanţate
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local
şi entităţi finanţate
integral din bugetele
acestora

Nelansat

14

20%

15 January 2014

18

Rata finanțării
nerambursabile acordată va
fi după cu urmează:

07 aprilie 2014

21

BUDGET HEADING
04.04.01.01
Fondul pentru relații
bilaterale, MĂSURA A:
INIȚIERE / DEZVOLTARE DE
PARTENERIATE
Programul PA17/RO13
“Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul
patrimoniului cultural
european”
Cerere de proiecte –
proiecte mari

Min.
50.000 eur
Max.
200.000 eur

 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept public - rata
finanțării va fi de
maxim 100% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept privat - rata
finanțării va fi de până
la 90% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului
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PROGRAM DE FINANŢARE

Fondul pentru relații
bilaterale, MĂSURA A:
INIȚIERE / DEZVOLTARE DE
PARTENERIATE
Programul PA17/RO13
“Promovarea diversității în
cultură și artă în cadrul
patrimoniului cultural
european”

VALOAREA
GRANTULUI

Min. 5.000
EUR
Max. 15.000
EUR

Cerere de proiecte –
proiecte mici

Fondul pentru relații
bilaterale, MĂSURA A:
INIȚIERE / DEZVOLTARE DE
PARTENERIATE
Programul PA16/RO12
“Conservarea și
revitalizarea patrimoniului
cultural și natural”
Cererea de Proiecte Mari

Min. 200.000
EUR
Max.
2.000.000
EUR

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND

Rata finanțării
nerambursabile acordată va
fi după cu urmează:
 în cazul proiectelor
implementate de autorităţi
publice -rata finanțării va fi
de maxim 100% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept privat - rata
finanțării va fi de până
la 90% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului
 în cazul proiectelor
implementate de persoane
fizice – rata finanțării va fi
de până la 95% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului.
Rata finanțării
nerambursabile acordată va
fi după cu urmează:
 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept public - rata
finanțării va fi de
maxim 100% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept privat - rata
finanțării va fi de până
la 90% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

25 aprilie 2014

26

7 aprilie 2014

31
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PROGRAM DE FINANŢARE

Fondul pentru relații
bilaterale, MĂSURA A:
INIȚIERE / DEZVOLTARE DE
PARTENERIATE
Programul PA16/RO12
“Conservarea și
revitalizarea patrimoniului
cultural și natural”

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Min. 25.000
EUR

Rata finanțării
nerambursabile acordată va
fi după cu urmează:

Max. 85.000
EUR

Schema de granturi mici

CALL FOR PROPOSALS FOR
ACTION GRANTS
JUST/2013/FRC/AG
SUPPORT TO
TRANSNATIONAL PROJECTS
SPECIFIC PROGRAMME
"FUNDAMENTAL RIGHTS
AND CITIZENSHIP" (20072013)
SPECIFIC PROGRAMME
"ISEC" (2007-2013)
PREVENTION OF AND FIGHT
AGAINST CRIME
CALL FOR PROPOSALS
JUST/2013/ISEC/DRUGS/A
G
Action grants

fondurieuropene@ubbcluj.ro
INFORMAŢII
http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene
PRIVIND

There is no
maximum
limit, but a
minimum
limit: the
grant applied
for cannot be
less than EUR
75.000.
There is no
maximum
limit, but a
minimum
limit: the
grant applied
for cannot be
less than EUR
100.000.

 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept public - rata
finanțării va fi de
maxim 100% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului;
 în cazul proiectelor
implementate de organizații
de drept privat - rata
finanțării va fi de până
la 90% din totalul
costurilor eligibile ale
proiectului
The funding under this call
is provided based on the
co-financing principle: the
grant cannot constitute
more than 80% of overall
eligible project costs.

The funding under this call
is provided based on the
co-financing principle: the
grant cannot constitute
more than 90% of overall
eligible project costs

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

PAGINA

25 aprilie 2014

36

12 March 2014, 12:00
(noon) Central
European Time

40

19 March 2014

43

