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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE CĂTRE  
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PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI /  
ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 

VALOAREA 
GRANTULUI / 
CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR / 
WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 
Creșterea gradului de 
protecție și conservare 
a biodiversității și 
refacerea ecosistemelor 
degradate - Apel B  
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 4, OS 4.1 
 
Universitatea poate 
să aibă doar calitatea 
de partener! 

Obiectivul programului: 
Promovarea măsurilor de conservare a 
biodiversităţii în conformitate cu Cadrul de Acţiuni 
Prioritare pentru Natura 2000, Strategia 
Europeană pentru Biodiversitate 2020 şi cu 
Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru 
Conservarea Biodiversităţii 2014 – 2020, prin 
obiectivele B, C și F ale acesteia. 
 
Activități eligibile: 
-Elaborarea planurilor de management/ seturilor 
de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune 
pentru ariile natural protejate (inclusive cele 
situate în mediul marin) și pentru speciile de 
interes comunitar neacoperite de proiectele 
finanțate din alte programe: 
-Studii (inclusive socio-economice) de 
fundamentare a planurilor de management/ 
măsurilor de conservare elaborate/ revizuite prin 
proiectele propuse în cadrul acestei sesiuni; 
-Studii de inventariere și cartare a speciilor 
sălbatice de interes comunitar, în vederea 
menținerii/ îmbunătățirii stării de conservare a 
speciilor și habitatelor de importanță comunitară; 
-Studii ale mediului abiotic ce influențează speciile 
și habitatele de interes comunitar; 
-Studii de evaluare a activităților cu potential 
impact antropic ce afectează speciile și habitatele 
de interes comunitar; 
-Elaborarea măsurilor de management/conservare 
pentru menținerea/ îmbunătățirea stării de 
conservare a speciilor și habitatelor de interes 
comunitar; 
-Elaborarea metodologiilor și protocoalelor de 
monitorizare a stării de conservare, inclusiv planuri 
de pază pentru habitatele afectate de activități 
antropice etc.; 
-Activități de educație și creștere a gradului de 
conștientizare cu privire la conservare și 
îmbunătățirea stării de conservare; 
-Alte activități specific necesare elaborării 
planurilor de management/ acțiune pentru speciile 
de interes comunitar. 

Valoarea 
grantului:  

Maxim 5.000.000 
euro/ proiect 

Contribuția 
beneficiarului: 0% 

Termen limită de 
depunere: 
31 decembrie 2021 
 
http://mfe.gov.ro/poim-
175-milioane-euro-pentru-
protectia-si-conservarea-
biodiversitatii-si-refacerea-
ecosistemelor-degradate/ 
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Elaborarea planurilor de 
management/seturilor 
de măsuri de 
conservare / planurilor 
de acţiune pentru ariile 
naturale protejate 
(inclusiv cele situate în 
mediul marin) şi pentru 
speciile de interes 
comunitar neacoperite 
de proiectele anterioare  
 
PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURA 
MARE, AP 4, O.S. 4.1 

Obiectivul programului: 
Creșterea gradului de protecţie şi conservare a 
biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate 
 
Activități eligibile: 
Elaborarea planurilor de management/ seturilor de 
măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru 
ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în 
mediul marin) şi pentru speciile de interes 
comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor 
programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările ulterioare) 

Valoarea 
grantului: 
Maxim 5.000.000 
euro/proiect 
 
Contribuția 
beneficiarului: 0% 

Termen limită de 
depunere: 
31 decembrie 2021 
 
http://mfe.gov.ro/poim-
ghidul-pentru-accesarea-
fondurilor-pentru-
elaborarea-planurilor-de-
management-seturilor-de-
masuri-de-conservare-
planurilor-de-actiune-
pentru-ariile-naturale-
protejate-si-pentru-
speciile-de-in/ 
 

 
Programul RO–Mediu, 
Adaptare la Schimbările 
Climatice și Ecosisteme 
 
Fondul pentru Relații 
Bilaterale 
 

Obiectivul acestui fond este  de a facilita stabilirea 
de parteneriate bilaterale între entitățile eligibile 
din statele donatoare Islanda, Principatul 
Liechtenstein și Regatul Norvegiei și România ca 
stat beneficiar cu intenția de a pregăti cereri 
comunie de finanțare pentru apelurile de proiecte 
ce urmează a fi lansate în cadrul programului RO-
Mediu 
Prezentul apel pentru propuneri de aplicații în 
cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale vizează 
sprijinirea identificării de parteneriate pentru 
dezvoltarea proiectelor în parteneriat cu entități 
din Statele Donatoare în cadrul programului RO-
Mediu. 
Un aplicat poate primi sprijin financiar în cadrul 
Fondului pentru Relații Bilaterale doar o singură 
dată. 

Bugetul apelului: 
50.000 euro 
 
Contribuția 
beneficiarului: 0% 
 
Sumă forfetară 
acordată pentru 
deplasări: 
Ø 1260 euro 

pentru 
deplasarea în 
Norvegia din 
România 

Ø 1635 euro 
pentru 
deplasarea în 
Islanda din 
România 

Ø 1025 euro 
pentru 
deplasarea în 
Liechtenstein 
din România 

Ø 1280 euro 
pentru 
deplasarea în 
România din 
Statele 
Donatoare 

Sumele sunt 
calculate pentru 3 
zile întregi. Sumele 
forfetare se acordă 
pentru o zi întreagă 
și nu pentru 
fracțiuni de timp. 

Termen limită de 
depunere:  
01 ianuarie 2022 
 
https://www.eeagrants.ro/
apeluri?filtru_status=&filtr
u_program=118&filtru_apl
icant= 

Sprijin pentru măsurile 
de informare privind 
politica de coeziune a 
UE 
 
Uniunea Europeană – 
DG Politică Regională și 
Urbană 

Obiectivele specifice: 
- Promovarea și încurajarea unei mai bune 

înțelegeri a rolului politicii de coeziune în 
sprijinirea tuturor regiunilor UE, 

- Creșterea gradului de informare cu privire 
la proiectele finanțate de UE, în special 
prin intermediul politicii de coeziune, și cu 
privire la impactul lor asupra vieții 
cetățenilor, 

Valoarea 
grantului: max. 
300.000 EUR 
 
Grantul va fi definit 
prin aplicarea unei 
rate maxime de 
cofinanțare de 80% 
costurilor eligibile 
suportate efectiv și 

Termen limită de 
depunere: 11.01.2022 
 
https://ec.europa.eu/regio
nal_policy/en/newsroom/f
unding-opportunities/calls-
for-proposal/ 
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- Diseminarea informațiilor și încurajarea 
unui dialog deschis cu privire la politica de 
coeziune, la rezultatele sale, la rolul său 
în realizarea priorităților politice ale UE și 
la viitorul acesteia, 

- Încurajarea participării civice în ceea ce 
privește chestiunile legate de politica de 
coeziune și promovarea participării 
cetățenilor la procesul de stabilire a 
priorităților pentru viitorul acestei politici. 

declarate de 
beneficiar și de 
entitățile afiliate ale 
acestuia. 

Programul de Granturi 
pentru finanțarea 
proiectelor din domeniul 
educației 
 
Fundața Nouă ne pasă 

Scopul: Încurajarea organizațiilor non-
guvernamentale și instituțiilor de învățământ să 
dezvolte și să implementeze proiecte care 
contribuie la îmbunătățirea calității procesului 
educațional. 
 

Suma maximă: 
60.000 lei. Se 
poate depune o 
singură aplicație 
pe apel. Vor exista 
9 apeluri în 
perioada 
noiembrie 2021-
iulie 2022. 

https://www.nouanepasa.r
o/granturi 

 


