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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI
ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2013 – IUNIE

PROGRAM DE FINANŢARE

VALOAREA
GRANTULUI

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 1
„Educația şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii
economice şi dezvoltării
societății bazate pe
cunoaştere”

Min.
500.000
eur
Max.
3.000.000
eur

DMI 1.1.
Acces la
educaţie şi formare
profesională iniţială de
calitate
Cerere de propuneri de
proiecte strategice
„Educaţia iniţială, primul
pas în cariera
profesională”
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

Min.
500.000
eur

AP 1
„Educația şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii
economice şi dezvoltării
societății bazate pe
cunoaştere”
DMI
1.2.
Calitate
învățământul superior

Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

Max.
3.000.000
eur
în

Cerere de propuneri de
proiecte strategice

Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

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;

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;

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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PROGRAM DE FINANŢARE

VALOAREA
GRANTULUI

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 1
„Educația şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii
economice şi dezvoltării
societății bazate pe
cunoaştere”
DMI
1.2.
Calitate
învățământul superior

Min.
50.000 eur
Max.
499.999
eur
în

Cerere de propuneri de
proiecte de grant

Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

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
beneficiari entităţi
finanţate integral din
bugetele acestora;

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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„Programe de studii mai
bune pentru studenţi şi piaţa
muncii”
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 1
„Educația şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii
economice şi dezvoltării
societății bazate pe
cunoaştere”
DMI 1.3. Formare continuă
de calitate pentru progres în
cariera didactică
Cerere de propuneri de
proiecte strategice

Min.
500.000
eur
Max.
3.000.000
eur
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

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;
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PROGRAM DE FINANŢARE
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 1
„Educația şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii
economice şi dezvoltării
societății bazate pe
cunoaştere”

VALOAREA
GRANTULUI
Min.
500.000
eur
Max.
3.000.000
eur
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

DMI 1.5. Programe
doctorale şi post-doctorale
în
sprijinul cercetării
Cerere de propuneri de
proiecte strategice
Sprijin pentru doctoranzi şi
cercetători
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 2
„Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa
muncii”
DMI 2.1 Tranziția de la
școală la viața activă
Cerere de propuneri de
proiecte strategice
Tranziția de la școală la
viața activă

Min.
500.000
eur
Max.
5.000.000
eur
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 20 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;

2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
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PROGRAM DE FINANŢARE

Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
AP 2
„Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa
muncii”
DMI 2.1 Tranziția de la
școală la viața activă

VALOAREA
GRANTULUI
Min.
50.000 eur
Max.
499.999
eur
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

Cerere de propuneri de
proiecte de grant
Tranziția de la școală la
viața activă
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Min.
500.000
eur

AP 2
„Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa
muncii”

Max.
1.000.000
eur

DMI 2.2 Prevenirea şi
corectarea părăsirii
timpurii a şcolii
Cerere de propuneri de
proiecte strategice
„A doua şansă la educaţie,
oportunitate de integrare pe
piaţa muncii”

Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
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PROGRAM DE FINANŢARE

VALOAREA
GRANTULUI

Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

Min.
500.000
eur

AP 2
„Corelarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa
muncii”

Max.
5.000.000
eur

DMI 2.3 Acces şi participare
la formare profesională
continuă

Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

Cerere de propuneri de
proiecte strategice
„Acces şi participare la
formare profesională
continuă”
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 5 Promovarea măsurilor
active de ocupare
DMI 5.1 Dezvoltarea şi
implementarea
măsurilor
active de ocupare
Cerere de propuneri de
proiecte strategice nr.
125
„Fii activ pe piaţa muncii !”

Min.
2.171.900
lei
(echivalentul
în lei a
€ 500.000)
Max.
17.375.200
lei
(echivalentul
în lei a €
4.000.000)
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
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PROGRAM DE FINANŢARE
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 5 Promovarea măsurilor
active de ocupare
DMI 5.1 Dezvoltarea şi
implementarea
măsurilor
active de ocupare
Cerere de propuneri de
proiecte strategice nr.
126
„Schema de Garanție pentru
Tineri”
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
AP 5 Promovarea măsurilor
active de ocupare
DMI 5.1 Dezvoltarea şi
implementarea
măsurilor
active de ocupare
Cerere de propuneri de
proiecte de grant nr. 132
„Fii activ pe piaţa muncii in
Regiunea Nord - Vest”

VALOAREA
GRANTULUI
Min.
2.171.900
lei
(echivalentul
în lei a
€ 500.000)
Max. Maxim
21.719.000
lei
(echivalentul
în lei a €
5.000.000)

Min.
217.190 lei
(echivalentul
în lei a
50.000)
eur
Max.
2.171.895
lei
(echivalentul
în lei a
499.999)
eur
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
9% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile dacă
reprezentaţi ordonatori
de credite ai bugetului
de
stat, bugetului
asigurărilor sociale de
stat sau ai bugetelor
fondurilor speciale şi
entităţile aflate în
subordine în coordonare
sau sub autoritatea
acestora finanţate
integral din bugetele
acestora;

2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
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PROGRAM DE FINANŢARE
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
AP 5 Promovarea măsurilor
active de ocupare
DMI
5.2
Promovarea
sustenabilităţii pe termen
lung a zonelor rurale în ceea
ce
priveşte
dezvoltarea
resurselor
umane
şi
ocuparea forţei de muncă
Cerere de propuneri de
proiecte strategice nr.
135
„Promovarea sustenabilităţii
pe termen lung a zonelor
rurale
în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor
umane şi
ocuparea forţei de muncă”
Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
AP 5 Promovarea măsurilor
active de ocupare
DMI
5.2
Promovarea
sustenabilităţii pe termen
lung a zonelor rurale în ceea
ce
priveşte
dezvoltarea
resurselor
umane
şi
ocuparea forţei de muncă
Cerere de propuneri de
proiecte de grant nr. 141
„Promovarea sustenabilităţii
pe termen lung a zonelor
rurale
în ceea ce priveşte
dezvoltarea resurselor
umane şi
ocuparea forţei de muncă în
Regiunea Nord-Vest”

VALOAREA
GRANTULUI
Min.
2.171.900
lei
(echivalentul
în lei a
€ 500.000)

Max.
17.375.200
lei
(echivalentul
în lei a €
4.000.000)
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

Min.
217.190 lei
(echivalentul
în lei a
€ 50.000)

Max.
2.171.895
lei
(echivalentul
în lei a €
499.999)
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;

2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
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PROGRAM DE FINANŢARE
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 6 Promovarea incluziunii
sociale
DMI 6.2 „Îmbunătăţirea
accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii
Cerere de propuneri de
proiecte strategice nr.
153
„Îmbunătăţi-rea accesului şi
a participării
grupurilor vulnerabile pe
piaţa muncii”
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 6 Promovarea incluziunii
sociale
DMI
6.3
Promovarea
egalităţii de şanse pe piaţa
muncii
Cerere de propuneri de
proiecte strategice nr.
144
„Şanse egale şi respect”

VALOAREA
GRANTULUI
Min.
2.171.900
lei
(echivalentul
în lei a
€ 500.000)
Max.
10.859.500
lei
(echivalentul
în lei a €
2.500.000)
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni
Min.
2.171.900
lei
(echivalentul
în lei a
€ 500.000)
Max.
17.375.200
lei
(echivalentul
în lei a €
4.000.000)
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
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PROGRAM DE FINANŢARE

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
AP 6 Promovarea incluziunii
sociale
DMI
6.3
Promovarea
egalităţii de şanse pe piaţa
muncii
Cerere de propuneri de
proiecte de grant nr. 150
„Şanse egale şi respect în
Regiunea Nord-Vest”

Industrial relations and
social dialogue
VP/2013/001

CERERE DE PROPUNERI –
EAC/S03/13
Acțiune pregătitoare:
Parteneriate europene în
domeniul sportului
(Cerere deschisă de
propuneri)
(2013/C 120/08)

VALOAREA
GRANTULUI
Min.
217.190 lei
(echivalentul
în lei a
€ 50.000)
Max.
2.171.895
lei
(echivalentul
în lei a €
499.999)
Durata
proiect:
Min. 6 luni
Max. 18 luni
For
illustrative
purposes, the
average size
of a grant
awarded in
2012 was in
the range of
EUR 177
000.
Bugetul
disponibil
pentru
prezenta
cerere de
propuneri
este de 2
650 000
EUR, în
cadrul liniei
bugetare
„Acțiunea
pregătitoare
–
Parteneriate
europene în
domeniul
sportului”
(articolul
15.05.20).

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI
2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice de
drept privat fără scop
patrimonial, pentru
instituţii publice
finanţate integral din
venituri proprii sau
parţial de la bugetul de
stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau
bugetele fondurilor
speciale si pentru
instituţii de învăţământ
superior acreditate care
nu fac parte din
categoriile anterioare de
beneficiari;
Under this call for
proposals, the European
Commission may decide
to finance up to 80%
of the total eligible
cost of the action.

Cofinanțarea UE va fi
asigurată până la
maximum 80 % din
totalul costurilor eligibile.
Solicitantul trebuie să
participe cu o finanțare
proprie minimă, egală cu
20 % din totalul
costurilor eligibile.
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Sistemul
informatic
ActionWeb va fi
deschis din data
de
17 iunie 2013
orele 10:00
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pană la data de
1 iulie 2013
orele 16:00

20 June 2013

19 Iulie 2013
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PROGRAM DE FINANŢARE

SPECIFIC PROGRAMME
"DRUG PREVENTIOAN AND
INFORMATION"
(2007-2013)
CALL FOR PROPOSALS
JUST/2013/DPIP/AG
Action grants

SPECIFIC PROGRAMME
"PROGRESS" (2007-2013)
SECTION 5–GENDER
EQUALITY
Support to civil society and
other stakeholders
aiming at promoting equality
between women and men
(Themes: gender pay gap
and gender equality in
economic decision-making)
JUST/2013/PROG/AG/GE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

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

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 organisations
implementing the action
should ensure that the
outstanding balance is
covered from
sources other than the
EU budget.

The EU grant
applied for
should not
be lower
than EUR
250 000

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 organisations
implementing the action
should ensure that the
outstanding balance is
covered from sources
other than the EU
budget.
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11 July 2013
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Deadline:
28 August 2013,
12:00 (noon)
Central
European Time
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