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UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI ÎN LUNA IUNIE 2021

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI / ACTIVITĂȚILE
ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI /
CONTRIBUȚIA
BENEFICIARULUI

Creșterea gradului
de
protecție
și
conservare
a
biodiversității
și
refacerea
ecosistemelor
degradate - Apel B

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.

Valoarea grantului:
Maxim 5.000.000 euro/
proiect

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 4, OS
4.1
Universitatea
poate
să
aibă
doar calitatea de
partener!

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

Contribuția
beneficiarului: 0%

CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR /
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI
Termen limită de
depunere:
31 decembrie 2021
http://mfe.gov.ro/poim
-175-milioane-europentru-protectia-siconservareabiodiversitatii-sirefacereaecosistemelordegradate/

Elaborarea
planurilor
de
management/seturi
lor 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
Programul RO –
Mediu, Adaptare la
Schimbările
Climatice
și
Ecosisteme
Fondul
pentru
Relații Bilaterale

speciile de interes comunitar.
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)

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 ROMediu
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 ROMediu.
Un aplicat poate primi sprijin financiar în cadrul
Fondului pentru Relații Bilaterale doar o singură
dată.

Valoarea grantului:
Maxim
5.000.000
euro/proiect

Termen
limită
de
depunere:
31 decembrie 2021

Contribuția
beneficiarului: 0%

http://mfe.gov.ro/poim
-ghidul-pentruaccesarea-fondurilorpentru-elaborareaplanurilor-demanagement-seturilorde-masuri-deconservare-planurilorde-actiune-pentruariile-naturaleprotejate-si-pentruspeciile-de-in/

Bugetul
apelului:
50.000 euro

Termen
limită
depunere:
01 ianuarie 2022

Contribuția
beneficiarului: 0%
Sumă
acordată
deplasări:

forfetară
pentru

de

https://www.eeagrants
.ro/apeluri?filtru_status
=&filtru_program=118
&filtru_aplicant=

1260 euro pentru
deplasarea în Norvegia
din România
1635 euro pentru
deplasarea în Islanda
din România
1025 euro pentru
deplasarea
în
Liechtenstein
din
România
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.

Sprijinirea
măsurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la nivelul

Obiectivul programului:
Creșterea transparenței, eticii și integrității în
cadrul autorităților și instituțiilor publice
Activități eligibile:
• dezvoltarea capacității analitice de a efectua

Valoarea grantului:
Minim
250.000 lei
Maxim
415.000 lei

Termen
limită
de
depunere:
30 iunie 2021, ora
23:59

autorităților și
instituțiilor publice
locale
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ,
AP2, OS 2.2)
Universitatea
poată să aibă
doar calitatea de
partener!

Programul
“Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei
și
creșterea
incluziunii romilor”
finanțat
prin
Granturile SEE și
Norvegiene 20142021
GUIDE
FOR
APPLICANTS
FOR
BILATERAL FUNDS
CALL 1
Call for proposals
for
bilateral
initiatives aiming to
identify
partners
for
donor
partnership
projects,
the
development
of
such partnerships
and
the
preparation of
an application for a
donor partnership
project
to
be
submitted
under
the Local
Development
Programme

activități
de
evaluare
a
riscurilor
și
vulnerabilităților de corupție sau a incidentelor de
integritate;
• implementarea metodologiei de identificare a
riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (autorităţi
ale administraţiei publice locale) elaborată de
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației;
• identificarea procedurilor administrative care
sunt cele mai vulnerabile la corupţie;
• implementarea unor măsuri din planurile de
integritate
dezvoltate
aprobate
la
nivelul
instituției;
• introducerea și certificarea standardului ISO
37001;
• efectuarea de sondaje privind percepția publică,
studii, analize și cercetări științifice privind
aspecte legate de corupție;
• elaborarea și implementarea unor mecanisme
de cooperare cu societatea civilă, precum și între
autoritățile publice
privind monitorizarea și evaluarea implementării
măsurilor anticorupție;
• elaborarea de ghiduri de bune practici privind
prevenirea corupției și a incidentelor de
integritate, prevenirea conflictelor de interese;
• creşterea gradului de conştientizare publică şi
campanii de educație anticorupție;
• creșterea nivelului de educație anticorupție
pentru personalul din autoritățile și instituțiile
publice (prin intermediul unor programe şi
curricula specifice de formare profesională),
cursuri de formare privind etica.
The action plan for bilateral activities developed
under
the
Programme
provides
many
opportunities
for
bilateral
exchanges
and
cooperation, such as: calls and other facilities to
access bilateral funds by eligible entities in
Romania and Donor States, seminars for
identifying partners for donor partnership projects
(match making seminars), study visits in
Romania and Donor States, meetings, trainings
and international conferences, etc.
Eligible activities
search for partners (eligible under the
Programme) for donor partnership projects
prior to or during the preparation of a project
application;
the development of such partnerships and joint
preparation and submission of an application for a
donor partnership project.

Contribuția
beneficiarului
2%

http://www.poca.ro/ca
dru-strategic/cerereade-proiecte-nr-cp-152021-mysmis-poca924-2-2-pentruregiunile-mai-putindezvoltate/

Bugetul
50.000 euro

Termen
limită
depunere:
30 iunie 2021

apelului:

Lump
sums
for
traveling abroad:
- for external travel to
Norway: 220 EUR/day
+ 600 EUR
- for external travel to
Iceland: 245 EUR/day
+ 900 EUR
- for external travel to
Liechtenstein:
175
EUR/day + 500 EUR
- for external travel to
Romania: 160 EUR/day
+ 800 EUR
Lump sums for internal
travel, in Romania:
- 110 EUR/day + lump
sum for transport (20
EUR for a distance
between 10 and 99 km
or
180 EUR for a distance
between 100 and 499
km or 275 EUR for a
distance between 500
and 1,999 km)
Please note that the
lump
sum
daily
allowance is granted
only for those days

de

https://www.eeagrants
.ro/apeluri?filtru_status
=&filtru_program=23&
filtru_aplicant=

Programul
Mediu

RO-

Apelul “Măsuri de
reducere
a
contaminării
cu
substanțe
periculoase
în
depozite
municipale
temporare” (Apelul
2)
Universitatea
poate
să
aibă
doar calitatea de
partener!

Prin aceste proiecte, Operatorul de Program in
parteneriat cu Statele Donatoare va putea realiza
un transfer de bune practici și, astfel atât
autoritățile de mediu, cât și autoritățile publice
locale vor beneficia de know-how la nivel practic
și legislativ pentru a evita pe viitor contaminările
produse de spațiile temporare de deșeuri
municipale.
În cadrul acestui apel se vor finanța un număr de
minim 2 proiecte care vor viza planificarea și
implementarea unor măsuri pentru închiderea
depozitelor temporare de deșeuri municipale.
Caracterul temporar al depozitelor de deșeuri
municipale va fi demonstrat de Solicitant prin
prezentarea unei autorizații de mediu, care să fi
fost emisă de Agenția județeană pentru Protecția
Mediului, pentru activități care implică stocarea
temporară a deșeurilor, în conformitate cu
definiția depozitării lit. b) din Anexa I la H.G. nr.
349/2005 privind depozitarea deșeurilor.
Pentru a fi eligibile spre finanțare, proiectele vor
viza exclusiv elaborarea și implementarea unor
măsuri
în
vederea
închiderii
depozitelor
temporare de deșeuri municipale, precum și
activități care pot contribui în mod indirect la
remedierea calității mediului din zona depozitelor
de deșeuri.
Activități eligibile sunt:
Servicii de consultanță;
Desfășurarea unor întâlniri de lucru, workshopuri virtuale, cu scopul consultării factorilor de
decizie pentru definirea problematicilor și a
soluțiilor privind închiderea depozitelor temporare
de deșeuri municipale, vizate de proiect;
Elaborarea unor studii de impact asupra
mediului privind riscurile create de depozitele
temporare de deșeuri municipale;
Elaborarea măsurilor și acțiunilor de închidere
a depozitelor temporare de deșeuri municipale;
Elaborarea unor studii de fezabilitate privind
implementarea
măsurilor
de
închidere
a
depozitelor temporare de deșeuri municipale;
Implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor temporare de deșeuri municipale;
Elaborarea unor ghiduri de bune practici în
vederea replicării rezultatului proiectului sau a
măsurilor de închidere precum și implementarea
acestora.

involving
accommodation.
1.300.000
Euro
2.500.000 Euro

–

Termen
limită
depunere:
30 iunie 2021

de

0% cofinanțare
https://www.eeagrants
.ro/apeluri?filtru_status
=&filtru_program=118
&filtru_aplicant=

Pregătirea
și
implementarea
unui curs privind
Uniunea Europeană
și politica sa de
coeziune
pentru
școlile de jurnalism
Call for Proposals
2021CE16BAT002
DG REGIO
Comisia Europeană

Call for proposals
to protect and
promote the rights
of the child (Apel
de proiecte pentru
protejarea și
promovarea
drepturilor
copilului)

CERV-2021-CHILD
Citizens, Equality,
Rights and Values
Programme (CERV)
Comisia Europeană

Obiective specifice:
îmbunătățirea
nivelului
de
cunoștințe,
competențe cheie și abilitățile studenților la
jurnalism în ceea ce privește atât politica Uniunii
Europene, cât și politica de coeziune;
- încurajarea dezbaterii academice cu privire la
Uniunea Europeană și, în special, la politica de
coeziune, la rezultatele acesteia, la rolul său în
îndeplinirea priorităților politice ale Uniunii și a
viitorului acesteia;
- încurajarea îmbunătățirii calității și inovarea în
predarea despre UE și despre politica de coeziune
a UE în contextul studiilor jurnalistice, în special
printr-o cooperare consolidată între instituțiile de
învățământ.
Activități eligibile:
- activități de cercetare; studii, analize; acțiuni
pentru crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimb
de bune practici; activități de cooperare; cursuri
și activități de formare; orice alte activități
propice pentru atingerea obiectivelor acestui apel.
Objective:
This call for proposals will contribute to
responding to the impact of the Covid-19
pandemic, by promoting ways to mainstream and
embed children’s rights in the responses to this
and any other emergency situations. In parallel, it
will promote gender-sensitive responses to the
different needs of children following from or
heightened by the Covid-19 pandemic. It will also
contribute to the implementation of the actions
put forward by the EU Strategy on the rights of
the child.
Activities:
 evaluating lessons learned from Covid-19
situation in the context of its impact on children’s
rights,
providing
recommendation
for
mainstreaming rights of the child and putting
children’s rights and needs at the centre of policy
responses in emergency situations at national
and/or local level and taking genderspecific
aspects into account;
 Surveys, consultations, focus groups and other
type of online and offline (if possible) meetings
ensuring that children to participate in the
assessment of the impact of the pandemic
 Analysis of the input received from children,
 Development of new projects, initiatives for
children that takes into account the needs and
opinions of children expressed during the
consultations
 Capacity building, training activities, information
campaigns for relevant local authorities and
increasing their awareness about children’s rights
and needs,
 In cooperation with children, designing,
establishing and/or strengthening protocols and
mechanisms providing support to children mostly
affected by the Covid-19 situation;

Bugetul apelului:
1.000.000 euro

Termen
limită
de
depunere:
24 august 2021, ora
13:00 (CET)

Contribuția
beneficiarului:
5%
Se va finanța
singur proiect!

un

https://ec.europa.eu/r
egional_policy/en/news
room/fundingopportunities/calls-forproposal/

Se
recomandă
parteneriatele din 2
instituții dar nu este
obligatoriu.

Call Budget:
The
available
call
budget
is
EUR
2.160.000.
This
budget
might
be
increased by maximum
20%.
 the project can be
either
national
or
transnational;
 the application must
involve at least two
organisations
(applicant
and
partner);
 the EU grant applied
for cannot be lower
than EUR 75.000;
 organisations which
are
profit-oriented
must
submit
applications
in
partnership with public
entities or private nonprofit organisations.
Project
budget:
No
limit.
The
grant
awarded may be lower
than
the
amount
requested.
The
costs
will
be
reimbursed
at
the
funding rate fixed in
the Grant Agreement
(90%).

Termen
limită
de
depunere:
7 septembrie 2021,
ora 17:00 CET
https://ec.europa.eu/in
fo/fundingtenders/opportunities/p
ortal/screen/opportunit
ies/topic-details/cerv2021child;callCode=null;fre
eTextSearchKeyword=;
matchWholeText=true;
typeCodes=0,1,2;statu
sCodes=31094501,310
94502;programmePeri
od=2021%20%202027;programCcm
2Id=43251589;progra
mDivisionCode=null;fo
cusAreaCode=null;dest
ination=null;mission=n
ull;geographicalZonesC
ode=null;programmeDi
visionProspect=null;sta
rtDateLte=null;startDat
eGte=null;crossCutting
PriorityCode=null;cpvC
ode=null;performance
OfDelivery=null;sortQu
ery=sortStatus;orderB
y=asc;onlyTenders=fal
se;topicListKey=topicS
earchTablePageState

Innovation
Norway:
Creșterea
capacității de a
furniza energie
regenerabilă –
Alte surse de
energie
regenerabilă

Obiectiv:
Obiectivul programului este „mai puțină energie
consumatoare de carbon și creșterea siguranței
aprovizionării”. Programul urmărește să stimuleze
și să dezvolte cooperarea pe termen lung între
Islanda, Liectenstein, Norvegia și România.
Activități:
Apelul poate oferi sprijin pentru proiecte care vor
dezvolta și implementa activități care vizează
producția de energie/electricitate din alte surse
de energie regenerabilă (alte RES):
- proiecte care utilizează substraturi bio-bazate
(gunoi de grajd, deșeuri din alimente, nămol,
deșeuri de sacrificare, culturi energetice, deșeuri
de lemn etc.) pentru producerea de energie
electrică și încălzire/răcire în comunitățile locale;
- dezvoltarea și investițiile în instalații industriale
private pentru proiecte de deșeuri în energie;
- energie solară sau eoliană: noi proiecte la scară
mică (până la 1.000 kW capacitate instalată) și
producția de energie electrică pentru consumul
propriu al solicitantului (nu pentru vânzare în
scopuri de profit);
- instruirea personalului cu privire la utilizarea și
întreținerea echipamentelor, oferite de furnizorul
echipamentului, ca parte integrantă a unui proiect
de investiții.

Buget:
4.608.100 euro
Finanțare acordată
- între 200.000 și
2.000.000 euro
Cofinanțare:
Cel puțin 10%, în
funcție de tipul de
ajutor
de
stat,
dimensiunea
solicitantului etc.

Termen
de
depunere:
8 septembrie 2021
https://www.innovasjo
nnorge.no/en/startpage/eea-norwaygrants/Programmes/re
neweableenergy/romaniaenergy/call-3.1/

