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NEWSLETTER – SURSE DE FINANȚARE ÎN LUNA OCTOMBRIE 2022 

 

PROGRAM 

DE FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI / 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 

VALOAREA 

GRANTULUI / 

CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

CALENDARUL 

DEPUNERII / 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

Elaborarea planurilor 

de management/ 

seturilor de măsuri de 

conservare/ planurilor 

de acţiune pentru ariile 

naturale protejate 

(inclusiv cele situate în 

mediul marin) şi pentru 

speciilede interes 

comunitar neacoperite 

de proiectele 

anterioare 

 

PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 

INFRASTRUCTURA 

MARE, AP 4, O.S. 4.1 

Obiectivul programului: 

Creșterea gradului de protecție 

și 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: 

Maximum 

5000000€/proiect 

 

Contribuția 

beneficiarului: 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termen limită de 

depunere: 31 

octombrie 2022 

(termen prelungit 

prin Ordin nr. 

1714/12.07.2022)  

 

http://mfe.gov.ro/po

im-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/  

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
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PROGRAM 

DE FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI / 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 

VALOAREA 

GRANTULUI / 

CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

CALENDARUL 

DEPUNERII / 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

INTERREG România-
Serbia 2021-2027 

 

Priority 1: 
Environmental 

Protection and Risk 
Management 

  Objectives: 

1. enhancing protection and 
preservation of nature, green 
infrastructure, biodiversity 

2. promoting renawable energy 

3. promoting energy efficiency 
and reducing green house gas 
emissions 

4. promoting climate change 

adaptation and disaster risk 
prevention and resilience 

 

Eligible activities: 

-Investments in protection of 

landscapes and implementation 

of measures to conserve and 

restore eocsystems, biodiversity 

-investments in green 

infrastructure 

-joint strategies and action plans 

to tackle the issue of nature and 

biodiversity protection 

 

Valoarea grantului: 

 13.170.231 Euro 

 

Contribuția 

beneficiarului: 

 

      15% (13%     

national funds + 2% 

partner’s funds) 

Termen limită de 

depunere: 

1 Februarie 2022 

(ora 16:00) 

 

https://www.fonduri

-

structurale.ro/stiri/2

9672/s-a-lansat-

primul-apel-de-

proiecte-pentru-

programul-interreg-

ipa-romania-serbia  

INTERREG România-

Serbia 2021-2027 

 

Priority 2: Social and 

economic development 

Objectives: 

 1. Improving equal access to 

inclusive      and quality services 

in education, training and life-

long learning through accesible 

infrastructure, including by 

fostering resilience for distance 

and on-line education and 

training 

 2. Ensuring equal access to 

health care and fostering 

resilience of health systems 

 3. Enhancing the role of culture 

and sustainable tourism in 

economic development, social 

inclusion and social innovation 

 

Eligible activities: 

-Investment in endowment of 

educational and training facilities 

-Investment in joint IT solutions 

that will facilitate online 

education and training 

-Investments in infrastructure 

and services for training, 

including technical and vocational 

and life-long learning 

-Development and 

implementation of actions to 

support digitalization in 

healthcare and health mobile 

assets 

 

Valoarea 

grantului: 

17.814.977 Euro 

 

Contribuția 

beneficiarului: 

15%  

(13% national 

funds + 2% 

partner’s funds)  

 

 

 

 

Termen limită de 

depunere: 

1 Februarie 2022 

(ora 16:00) 

 

https://www.fonduri

-

structurale.ro/stiri/2

9672/s-a-lansat-

primul-apel-de-

proiecte-pentru-

programul-interreg-

ipa-romania-serbia 
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PROGRAM 

DE FINANŢARE 

OBIECTIVUL PROGRAMULUI / 

ACTIVITĂȚILE ELIGIBILE 

VALOAREA 

GRANTULUI / 

CONTRIBUȚIA 

BENEFICIARULUI 

CALENDARUL 

DEPUNERII / 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULUI 

-Development and 

implementation of measures to 

develop and promote sustainable 

tourism assets and services 

Granturi SEE și 
Norvegiene / Active 
Citizens Fund 

 

Îmbunătățirea 
imaginii publice a 
organizațiilor 
societății civile în 
rândul publicului 
țintă 

 

UBB POATE 
PARTICIPA DOAR CA 
PARTENER 

 

Solicitanți eligibili: 
ONG-uri 

 

  Obiectiv: 

Îmbunătăţirea imaginii publice* 

a organizaţiilor societăţii civile în 

rândul publicului ţintă 

Imagine publică= modul în care 

organizaţiile societăţii civile sunt 

percepute de publicul larg 

 

 Activități eligibile: 

-Dezvoltarea şi 

implementarea unei strategii 
și a unui plan de comunicare 

-Organizarea de evenimente 
interactive de conectare 
directă a organizaţiilor 
societăţii civile cu publicul 
vizat şi factori interesaţi 
(stakeholders) relevanţi 

-Dezvoltarea de materiale 

informative inovatoare, 
adaptate publicului vizat 

 

Alocare totală 

grant: 780.000 euro 

 

Suma de grant 

(min. & max.): 

25.000 – 75.000 

Euro 

 

Termen limită de 

depunere:  

16 Noiembrie 

2022 (ora 16) 

 

https://activecitizen
sfund.ro/wp-
content/uploads/202
2/09/Ghidul-
Solicitantilor-Apel-
10-granturi-pentru-
comunicare.pdf  

Granturi SEE și 

Norvegiene / Active 

Citizens Fund  

 

Participare civică în zone 

insuficient deservite 

 

(granturi de tip răspuns 

rapid) 

 

UBB POATE 

PARTICIPA DOAR CA 
PARTENER 
(Parteneriatul nu e 
obligatoriu, doar 
încurajat) 

 

Solicitanți eligibili: 

ONG-uri 

 

  Obiective:  

-Stimularea implicării civice în 

zone geografice şi către grupuri 

ţintă insuficient deservite 

 

Grup țintă:Cetăţeni din zone 

insuficient deservite (zone rurale 

sau urbane mici). Atenție 

specială tinerilor (14-35 de ani) 

 

  Activități eligibile:  

- Îmbunătăţirea educației civice 

și a drepturilor omului în zone 

insuficient deservite 

- Organizarea de activități 

educaționale (în afara 

sistemului formal) privind 

protecția mediului/ schimbărilor 

climatice prin metode 

experiențiale, inovatoare și 

creative. Acestea ar putea viza 

cetățenii, profesorii, elevii/ 

studenţii. 

Alocare totală 

grant: 

100.000 Euro 

 

Suma de grant 

(min. & max.) - 

5.000 – 15.000 Euro 

Termen limită de 

depunere:  

22 Noiembrie 

2022 (ora 16) 

 

https://activecitizen

sfund.ro/wp-

content/uploads/202

2/09/Ghidul-

Solicitantilor-Apel-1-

dupa-Corrigendum-

nr.-4.pdf  

  

 

 

 

https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2022/09/Ghidul-Solicitantilor-Apel-10-granturi-pentru-comunicare.pdf
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