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

LUNA IANUARIE 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 

GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 

BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELO

R 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 

şi 

Guvernul 
României 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 

AP 6 

„Promovarea 
incluziunii 
sociale” 

DMI 6.1 

„Dezvoltarea 
economiei 
sociale” 

Cerere de 
propuneri de 

Principalele 
obiective 
operaţionale ale 
acestui DMI 
sunt: 
 dezvoltarea 

structurilor 
economiei 
sociale – 
dezvoltarea şi 
promovarea 
unor 
activităţi şi    
servicii  
generatoare de   
profit/venit 
pentru    
a ajuta 

persoanele   
excluse social 
sau  cele expuse 
riscului   

Categoriile de 
beneficiari (solicitanţi 
şi parteneri) eligibili 
în cadrul acestei 
cereri de propuneri de 
proiecte sunt: 
 ONG-uri ; 
 Cooperative de 

credit, de consum şi 
de producţie; 

 Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 MMFPSPV şi 
structuri/agenţii 
coordonate/ 
subordonate 

Durata de implementare a 
unui proiect va fi cuprinsă 
între: minim 6 luni şi 
maxim 18 luni. 

Activităţi principale: 
 Furnizarea serviciilor de 
ocupare, precum informare 
şi consiliere profesională, 
asistenţă, mentorat, tutorat, 
orientare profesională, 
consiliere psihologică, 
consiliere psihiatrică, 
medierea locurilor de muncă; 
 Servicii de integrare la  
locul de muncă, ocupare 
temporară sau formare la 
locul de muncă, crearea unor 
locuri de muncă permanente 
pentru persoanele 
dezavantajate pe piaţa 
muncii şi ateliere protejate; 

Minim 
echivalentul 

în lei a  

€ 500.000  

şi 

Maxim        € 
4.000.000 

 

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

publice locale 
finanţate integral 
din venituri proprii 
şi/sau finanţate 

Nelansat 

 

 

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/doc2013/g
s61s.pdf  

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61s.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61s.pdf
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 

GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
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PROIECTELO

R 
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RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

proiecte 
strategice 

 

 

de excluziune   
socială să se   
integreze sau 
reintegreze pe    
piaţa muncii, în  
structurile   
economiei 
sociale şi/sau în    
economia    
formală; 

 promovarea 
economiei 
sociale ca un 

instrument 
flexibil şi durabil 
pentru 
dezvoltarea 
economică şi 
crearea de 
locuri de muncă 
la nivel regional 
şi local; 

 consolidarea 
capacităţilor, 
competenţelor, 
cunoştinţelor şi 
stimei de sine 
pentru grupurile 
vulnerabile prin 
înfiinţarea 
parteneriatelor 

acestuia; 
 Ministerul Culturii şi 

Cultelor şi 
instituţii/agenţii/ 
organizaţii 
subordonate/ 
coordonate de 
acesta; 

 Agenţia Naţională 
Antidrog; 

 Ministerul de 
Interne, prin 
structurile sale de 

specialitate, inclusiv 
cele din subordine 
sau coordonare; 

 Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 
incluziunii sociale; 

 Administraţia 
Naţională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 

 Ministerul Justiţiei 
prin structurile 
interne responsabile 
pentru gestionarea 
serviciilor de 
probaţiune; 

 Dezvoltarea şi  
furnizarea programelor de 
formare profesională, 
inclusiv dezvoltarea 
competenţelor de utilizare 
TIC pentru grupurile 
dezavantajate; 
 Activităţi de formare  
profesională şi de consolidare 
a capacităţilor, 
competenţelor,  cunoştinţelor 
şi stimei de sine, dedicate 
persoanelor vulnerabile 

pentru a le ajuta să înfiinţeze 
structuri ale economiei 
sociale şi să beneficieze de 
oportunităţile nou create; 
 Dezvoltarea şi  
promovarea activităţilor 
integrate, care să cuprindă 
informare, consiliere, 
formare, planificarea unei 
afaceri şi asistenţă în 
vederea iniţierii unei afaceri, 
pentru dezvoltarea şi 
susţinerea structurilor 
economiei sociale, 
organizaţiilor şi 
cooperativelor sociale nou 
create; 
 Înfiinţarea şi  

parţial de la 
bugetele locale 

 persoane juridice 
de drept privat 
fără scop 
patrimonial 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
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GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 

BENEFICIARULUI 
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PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELO

R 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

public/private în 
domeniul 
economiei 
sociale; 

 consolidarea 
capacităţii 
structurilor din 
economia 
socială, precum 
şi încurajarea 
cooperării între 
organizaţii.  

 Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 

 Organizaţii sindicale; 
 Patronate; 
 Unităţi de cult şi  
   Asociaţii religioase; 
 Furnizori de FPC     

autorizaţi, publici şi   
privaţi;  

 Furnizori de servicii 
sociale; 

 Furnizori de servicii 
de ocupare 
acreditaţi, publici şi 
privaţi; 

 Întreprinderi 
implicate  în 
economia socială; 

 Autorităţi ale     
administraţiei 
publice locale 
(unităţi  
administrativ-
teritoriale); 

 Institute de 
cercetare; 

 Universităţi    

dezvoltarea de structuri ale 
economiei sociale; 
 Dezvoltarea şi  
implementarea programelor 
de formare pentru formatorii 
din economia socială, care se 
finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 
 Dezvoltarea şi  
furnizarea programelor de 
formare pentru managerii 
întreprinderilor sociale şi 
pentru specialiştii implicaţi în 

economia socială, în vederea 
dezvoltării cunoştinţelor şi 
competenţelor necesare, 
cum ar fi planificarea unei 
afaceri, dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, marketing şi 
vânzări, management 
financiar etc., care se 
finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 
 Formarea profesională a  
personalului furnizorilor de 
servicii sociale (inclusiv ONG-
uri şi voluntari2), care se 
finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 
 Dezvoltarea şi  
implementarea activităţilor 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 

GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 

BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELO

R 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

acreditate, publice 
şi  private. 

 
Grupul ţintă eligibil 
cuprinde următoarele 
categorii: 
 Persoane din grupuri 

vulnerabile: 
(a) Persoane de etnie 
romă; 
(b) Persoane cu 
dizabilităţi; 
(c) Tineri peste 18 ani 

care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de 
protecţie a copilului; 
(d) Membrii întreţinători 
ai familiilor care au mai 
mult de 2 copii în 
întreţinere, inclusiv 
familiile monoparentale; 
(e) Copii în situaţie de 
risc (inclusiv copiii din 
familiile menţionate la 
punctul anterior de mai 
sus); 
(f) Persoane care au 
părăsit timpuriu şcoala 
(învăţământul 
obligatoriu); 
(g) Persoane aflate în 

specifice şi personalizate 
dedicate integrării sociale a 
imigranţilor, inclusiv cursuri 
de limbă română, aspecte 
legislative etc.; 
 Iniţiative care să  
conducă la diminuarea lipsei 
de încredere şi a excluziunii 
sociale a grupurilor 
vulnerabile şi la combaterea 
şi prevenirea 
infracţionalităţii, prin 
promovarea activităţilor 

artistice şi culturale, 
protecţia mediului, 
conservarea patrimoniului 
cultural şi a tradiţiilor; 
 Activităţi inovatoare,  
interregionale şi 
transnaţionale pentru 
dezvoltarea economiei 
sociale; 

Activităţi secundare 
 Cercetări, studii şi  
analize, seminarii, conferinţe, 
grupuri de lucru, publicaţii în 
domeniul economiei sociale, 
incluzând aspecte juridice, de 
reglementare şi ale politicilor 
publice, noi idei de afaceri şi 
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PROGRAM DE 
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OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
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R 
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SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

detenţie, persoane 
anterior aflate în 
detenţie şi delincvenţi 
juvenili; 
(h) Persoane 
dependente de droguri şi 
de alcool, persoane cu 
probleme de sănătate 
mintala / persoane cu 
dizabilităţi intelectuale; 
(i) Persoane fără 
adăpost; 
(j) Victime ale violenţei 

în familie; 
(k) Persoane afectate de 
boli care le influenţează 
viaţa profesională şi 
socială (cum sunt 
persoanele infectate cu 
HIV/SIDA, persoane 
bolnave de cancer etc.); 
(l) Imigranţi; 
(m) Femei (în situaţii de 
risc); 
(n) Refugiaţi şi persoane 
care solicită azil; 
(o) Persoane care trăiesc 
din venitul minim 
garantat; 
(p) Persoane care 
locuiesc în comunităţi 

abilităţi necesare în economia 
socială;  
 Activităţi de cercetare şi  
promovare a unor măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte 
nevoile  persoanelor supuse 
riscului de excluziune socială 
sau excluse social şi ale 
comunităţilor defavorizate, 
cum ar fi cercetări, studii şi 
analize, seminarii, 
conferinţe, grupuri de lucru, 
publicaţii, activităţi de 

conştientizare şi intervenţii 
pilot; 
 Activităţi care să  
conducă la promovarea 
responsabilizării şi implicării 
comunităţilor în procesul 
incluziunii sociale în vederea 
consolidării capacităţii 
comunităţii de furnizare a 
suportului social, revitalizării 
vecinătăţii şi protecţiei  
mediului, mobilizării  
grupurilor dezavantajate; 
 Înfiinţarea şi  
dezvoltarea reţelelor, 
organizaţiilor tip „umbrelă” 
şi centrelor de resurse 
pentru structurile economiei 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 

GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 

BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELO

R 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

izolate; 
(q) Victime ale traficului 
de persoane; 
(r) Persoane afectate de 
boli ocupaţionale. 
 Lucrători sociali, 

asistenţi personali, 
asistenţi comunitari, 
mediatori familiali, 
mediatori sanitari, 
asistenţi maternali, 
îngrijitori, personal 
din instituţii 

rezidenţiale; 
 Manageri ai 

structurilor 
economiei sociale 
(personal cu funcţii 
de conducere / 
coordonare); 

 Specialişti şi 
formatori implicaţi în 
economia socială. 

sociale; 
 Dezvoltarea serviciilor,  
precum servicii de 
informare, formare 
profesională, consiliere etc. 
în sprijinul managerilor şi  
întreprinderilor  economiei 
sociale; 
 Campanii de  
promovare a unui stil de 
viaţă sănătos, prevenirea 
riscurilor de îmbolnăvire, 
conştientizarea necesităţii 

controalelor medicale 
regulate; 
 Activităţi de marketing, 
precum organizarea de 
târguri şi expoziţii, 
realizarea cercetărilor de 
piaţă; 
 Evenimente de  
informare şi promovare la 
nivel naţional, regional şi 
local privind aspecte ale 
economiei sociale; 
 Promovarea şi  
dezvoltarea activităţilor în 
parteneriat, între organizaţii 
orientate spre profit şi 
organizaţii   non profit în 
vederea   dezvoltării 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 

GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 

BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELO

R 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

economiei sociale; 
 Schimbul de bune  
practici în domeniul 
incluziunii sociale şi 
economiei sociale, între 
actori regionali/ locali, 
naţionali şi transnaţionali 
din domeniul economiei   
sociale; 

 Dezvoltarea şi 
furnizarea programelor de 
formare profesională care 
să includă aspecte privind 

egalitatea de şanse şi de 
gen, nediscriminare şi 
acceptarea diversităţii, 
dezvoltare durabilă şi 
protecţia mediului; 

 Dezvoltarea  
standardelor de calitate a 
serviciilor de integrare pe 
piaţa muncii asigurate de 
furnizorii de servicii sociale; 
 Dezvoltarea şi  
îmbunătăţirea serviciilor 
comunitare care stimulează 
implicarea în   viaţa 
comunităţii a  persoanelor 
excluse   social; 
 Acreditarea/autorizarea 

programelor de 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 

FINANŢARE 

OBIECTIVUL 

PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 

ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  
VALOAREA 

GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 

BENEFICIARULUI 

INFORMATII 

PRIVIND 

CALENDARUL 

DEPUNERII 

PROIECTELO

R 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTA

RE/ 

WEBSITE-UL 

PROGRAMULU

I 

formare/educaţie 
destinate persoanelor 
din categoriile de 
grupuri ţintă. 

 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 

şi 

Guvernul 
României 

 

 

 

 

 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Umane 

AP 6 

„Promovarea 
incluziunii 
sociale” 

DMI 6.1 

„Dezvoltarea 
economiei 
sociale” 

Cerere de 
propuneri de 

proiecte grant 

 

Principalele 
obiective 
operaţionale ale 
acestui DMI 
sunt: 
 dezvoltarea 

structurilor 
economiei 
sociale – 
dezvoltarea şi 
promovarea 
unor    activităţi 
şi servicii     
generatoare de    
profit/venit 
pentru a ajuta 
persoanele    
excluse social 
sau  cele expuse 
riscului de 
excluziune     
socială să se    
integreze sau    
reintegreze pe    
piaţa muncii, în    
structurile    

Categoriile de 
beneficiari (solicitanţi 
şi parteneri) eligibili 
în cadrul acestei 
cereri de propuneri de 
proiecte sunt: 
 ONG-uri ; 
 Cooperative de 

credit, de consum şi 
de producţie; 

 Instituţii şi 
organizaţii membre 
ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor 
Locale pentru 
Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 MMFPSPV şi 
structuri/agenţii 
coordonate/subordo
nate acestuia; 

 Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi 
instituţii/agenţii/ 
organizaţii 

Durata de implementare a 
unui proiect va fi cuprinsă 
între: minim 6 luni şi 
maxim 18 luni. 

Activităţi eligibile: 
Activităţi principale: 
 Furnizarea serviciilor de  
ocupare, precum informare 
şi consiliere profesională, 
asistenţă, mentorat, tutorat, 

orientare profesională,  
consiliere psihologică, 
consiliere psihiatrică, 
medierea locurilor de 
muncă; 

 Servicii de integrare la 
locul de muncă, ocupare 
temporară sau formare la 
locul de muncă, crearea unor 
locuri de muncă permanente 
pentru persoanele 
dezavantajate pe piaţa 
muncii şi ateliere protejate; 

 Dezvoltarea şi furnizarea 
programelor de formare 

Minim 
echivalentul 

în lei a € 
50.000  

şi 

Maxim  

€ 499.999 

 

2 % pentru : 
 beneficiari instituţii 

publice finanţate 
integral din 
venituri proprii sau 
finanţate parţial 
de la bugetul de 
stat, bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat sau 
bugetele fondurilor  
speciale 

 beneficiari 
ordonatori de 
credite ai 
bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral 
din bugetele 
acestora 

 beneficiari entităţi 
publice locale 
finanţate integral 
din venituri proprii 
şi/sau finanţate 
parţial de la 

Nelansat 

 

 

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/doc2013/g
s61g.pdf  

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61g.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61g.pdf
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 economiei 
sociale    şi/sau 
în economia 
formală; 

 promovarea 
economiei 
sociale ca un 
instrument 
flexibil şi durabil 
pentru 
dezvoltarea 
economică şi 
crearea de 

locuri de muncă 
la nivel regional 
şi local; 

 consolidarea 
capacităţilor, 
competenţelor, 
cunoştinţelor şi 
stimei de sine 
pentru grupurile 
vulnerabile prin 
înfiinţarea 
parteneriatelor 
public/private în 
domeniul 
economiei 
sociale; 

 consolidarea 
capacităţii 

subordonate/coordo
nate de acesta; 

 Agenţia Naţională 
Antidrog; 

 Ministerul de 
Interne, prin 
structurile sale de 
specialitate, inclusiv 
cele din subordine 
sau coordonare; 

 Agenţii 
guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul 

incluziunii sociale; 
 Administraţia 

Naţională a 
Penitenciarelor şi 
instituţii 
subordonate; 

 Ministerul Justiţiei 
prin structurile 
interne responsabile 
pentru gestionarea 
serviciilor de 
probaţiune; 

 Membri ai 
Comitetelor 
Sectoriale şi 
Comitete Sectoriale 
cu personalitate 
juridică; 

profesională, inclusive 
dezvoltarea competenţelor 
de utilizare TIC pentru 
grupurile dezavantajate; 
 Activităţi de formare  
profesională şi de consolidare 
a capacităţilor, 
competenţelor, cunoştinţelor 
şi stimei de sine, dedicate 
persoanelor vulnerabile 
pentru a le ajuta să înfiinţeze 
structuri ale economiei 
sociale şi să beneficieze de 

oportunităţile nou create; 
 Dezvoltarea şi  
promovarea activităţilor 
integrate, care să cuprindă 
informare, consiliere, 
formare, planificarea unei 
afaceri şi asistenţă în 
vederea iniţierii unei afaceri, 
pentru dezvoltarea şi 
susţinerea structurilor 
economiei sociale, 
organizaţiilor şi 
cooperativelor sociale nou 
create;  
 Înfiinţarea şi dezvoltarea    
 de structuri ale economiei  
sociale; 
 Dezvoltarea şi  

bugetele locale 
 persoane juridice de 

drept privat fără 
scop patrimonial 
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structurilor din 
economia 
socială, precum 
şi încurajarea 

  cooperării între                         
organizaţii. 

 Organizaţii sindicale; 
 Patronate; 
 Unităţi de cult şi 

Asociaţii religioase; 
 Furnizori de FPC   

autorizaţi, publici şi             
privaţi; 

 Furnizori de servicii    
sociale; 

 Furnizori de servicii 
de ocupare 
acreditaţi,    publici 
şi privaţi; 

 Întreprinderi 
implicate în 
economia socială; 

 Autorităţi ale   
   administraţiei publice 

locale (unităţi  
administrativ-
teritoriale); 

 Institute de 
cercetare; 

 Universităţi   
   acreditate,  

publice    şi      
private. 

 
Grupul ţintă eligibil 
cuprinde următoarele 
categorii: 

implementarea programelor 
de formare pentru formatorii 
din economia socială, care se 
finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 
 Dezvoltarea şi  
furnizarea programelor de 
formare pentru managerii 
întreprinderilor sociale şi 
pentru specialiştii implicaţi în 
economia socială, în vederea 
dezvoltării cunoştinţelor şi 
competenţelor necesare, 

cum ar fi planificarea unei 
afaceri, dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, marketing şi 
vânzări, management 
financiar etc., care se 
finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 
 Formarea profesională a  
personalului furnizorilor de 
servicii sociale (inclusive 
ONG-uri şi voluntari2), care 
se finalizează cu certificate 
recunoscute la nivel naţional; 
 Dezvoltarea şi  
implementarea activităţilor 
specifice şi personalizate 
dedicate integrării sociale a 
imigranţilor, inclusiv cursuri 
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 Persoane din grupuri 
vulnerabile: 

(a) Persoane de etnie 
romă; 
(b) Persoane cu 
dizabilităţi; 
(c) Tineri peste 18 ani 
care părăsesc sistemul 
instituţionalizat de 
protecţie a copilului; 
(d) Membrii întreţinători 
ai familiilor care au mai 
mult de 2 copii în 

întreţinere, inclusiv 
familiile monoparentale; 
(e) Copii în situaţie de 
risc (inclusiv copiii din 
familiile menţionate la 
punctul anterior de mai 
sus); 
(f) Persoane care au 
părăsit timpuriu şcoala 
(învăţământul 
obligatoriu); 
(g) Persoane aflate în 
detenţie, persoane 
anterior aflate în 
detenţie şi delincvenţi 
juvenili; 
(h) Persoane 
dependente de droguri şi 

de limbă română, aspecte 
legislative etc.; 
 Iniţiative care să conducă 

la diminuarea lipsei de 
încredere şi a excluziunii 
sociale a grupurilor 
vulnerabile şi la 
combaterea şi prevenirea 
infracţionalităţii, prin 
promovarea activităţilor 
artistice şi culturale, 
protecţia mediului, 
conservarea patrimoniului 

cultural şi a tradiţiilor; 
 Activităţi inovatoare,  
interregionale şi 
transnaţionale pentru 
dezvoltarea economiei 
sociale; 

Activităţi secundare 
 Cercetări, studii şi analize, 
seminarii, conferinţe, grupuri 
de lucru, publicaţii în 
domeniul economiei sociale, 
incluzând aspecte juridice, 
de reglementare şi ale 
politicilor publice, noi idei de 
afaceri şi abilităţi necesare în 
economia socială; 
 Activităţi de cercetare şi 
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de alcool, persoane cu 
probleme de sănătate 
mintala / persoane cu 
dizabilităţi intelectuale; 
(i) Persoane fără 
adăpost; 
(j) Victime ale violenţei 
în familie; 
(k) Persoane afectate de 
boli care le influenţează 
viaţa profesională şi 
socială (cum sunt 
persoanele infectate cu 

HIV/SIDA, persoane 
bolnave de cancer etc.); 
(l) Imigranţi; 
(m) Femei (în situaţii de 
risc); 
(n) Refugiaţi şi persoane 
care solicită azil; 
(o) Persoane care trăiesc 
din venitul minim 
garantat; 
(p) Persoane care 
locuiesc în comunităţi 
izolate; 
(q) Victime ale traficului 
de persoane; 
(r) Persoane afectate de 
boli ocupaţionale. 
 Lucrători sociali, 

promovare a unor măsuri 
adecvate în ceea ce priveşte 
nevoile persoanelor supuse 
riscului de excluziune socială 
sau excluse social şi ale 
comunităţilor defavorizate, 
cum ar fi cercetări, studii şi 
analize, seminarii, 
conferinţe, grupuri de lucru, 
publicaţii, activităţi de 
conştientizare şi intervenţii 
pilot; 
 Activităţi care să conducă 

la promovarea 
responsabilizării şi implicării 
comunităţilor în procesul 
incluziunii sociale în vederea 
consolidării capacităţii 
comunităţii de furnizare a 
suportului social, revitalizării 
vecinătăţii şi protecţiei 
mediului, mobilizării 
grupurilor dezavantajate; 
 Înfiinţarea şi dezvoltarea 
reţelelor, organizaţiilor tip 
„umbrelă” şi centrelor de 
resurse pentru structurile 
economiei sociale; 
 Dezvoltarea serviciilor, 
precum servicii de informare, 
formare profesională, 
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asistenţi personali, 
asistenţi comunitari, 
mediatori familiali, 
mediatori sanitari, 
asistenţi maternali, 
îngrijitori, personal 
din instituţii 
rezidenţiale; 

 Manageri ai 
structurilor 
economiei sociale 
(personal cu funcţii 
de conducere / 

coordonare); 
 Specialişti şi 

formatori implicaţi în 
economia socială. 

consiliere etc. în sprijinul 
managerilor şi întreprinderilor 
economiei sociale; 
 Campanii de promovare a 
unui stil de viaţă sănătos, 
prevenirea riscurilor de 
îmbolnăvire, conştientizarea 
necesităţii controalelor 
medicale regulate; 
 Activităţi de marketing, 
precum organizarea de 
târguri şi expoziţii, realizarea 
cercetărilor de piaţă; 

 Evenimente de informare 
şi promovare la nivel 
naţional, regional şi local 
privind aspecte ale 
economiei sociale; 
 Promovarea şi dezvoltarea 
activităţilor în parteneriat, 
între organizaţii orientate 
spre profit şi organizaţii non 
profit în vederea dezvoltării 
economiei sociale; 
 Schimbul de bune practici 
în domeniul incluziunii sociale 
şi economiei sociale, 
între actori regionali/locali, 
naţionali şi transnaţionali din 
domeniul economiei sociale; 
 Dezvoltarea şi furnizarea 
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programelor de formare 
profesională care să include 
aspecte privind egalitatea de 
şanse şi de gen, 
nediscriminare şi acceptarea 
diversităţii, dezvoltare 
durabilă şi protecţia mediului; 
 Dezvoltarea standardelor 
de calitate a serviciilor de 
integrare pe piaţa muncii 
asigurate de furnizorii de 
servicii sociale; 
 Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea serviciilor 
comunitare care stimulează 
implicarea în 
viaţa comunităţii a 
persoanelor excluse social; 
 Acreditarea/autorizarea 
programelor de 
formare/educaţie destinate 
persoanelor 
din categoriile de grupuri 
ţintă. 

Uniunea 
Europeană 

(FSE) 

şi 

POS DRU - 
Programul 
Operaţional 

Sectorial 
Dezvoltarea 
Resurselor 

Principalul 
obiectiv 
operațional al 
acestui DMI este 
dezvoltarea unei 
piețe a muncii 
mai permisivă, 

În cadrul acestei cereri 
de propuneri de proiecte 
categoriile de beneficiari 
(solicitanți şi parteneri) 
eligibili sunt după cum 
urmează: 
 ONG-uri (asociații şi 

În conformitate cu 
prevederile Documentului 
Cadru de Implementare a 
POSDRU 2007-2013, în 
cadrul acestei cereri de 
propuneri de proiecte sunt 
eligibile următoarele 

Minim 
echivalentul 

în lei a € 
500.000  

şi 

2 % pentru: 
 beneficiari  
instituţii publice 
finanţate integral 
din venituri proprii 
sau finanţate parţial 
de la bugetul de 

Nelansat 

 

 

http://www.fse
romania.ro/ima
ges/doc2013/dr
aft6.pdf 

 

http://www.fseromania.ro/images/doc2013/draft6.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/draft6.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/draft6.pdf
http://www.fseromania.ro/images/doc2013/draft6.pdf
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Guvernul 
României 

 

 

 

 

 

Umane 

AP 6 

„Promovarea 
incluziunii 
sociale” 

DMI 6.4 

„Inițiative 
transnaționale 
pentru o piață 

inclusivă a 
muncii” 

Cerere de 
propuneri de 

proiecte 
strategice 

 

 

flexibilă şi 
inclusivă. 
Operațiunile 
orientative sunt: 
 Sprijinirea 

inițiativelor 
transnaționale şi 
a 
parteneriatelor 
la nivel 
european, 
urmărindu-se 
dezvoltarea 

resurselor 
umane şi 
crearea unei 
piețe a muncii 
inclusive; 

 Dezvoltarea 
programelor 
comune pentru 
promovarea 
ocupării; 

 Dezvoltarea 
unor metode noi 
pentru 
combaterea 
discriminării şi a 
inegalităților pe 
piața muncii; 

fundaţii); 
 MMFPSPV şi 

agenții/structuri 
coordonate/subordonat
e acestuia; 

 Agenții/instituții 
guvernamentale cu 
atribuții în domeniul 
pieței muncii şi 
incluziunii sociale; 

 Agenția Naţională 
pentru Ocuparea Forței 
de Muncă; 

 Autoritatea Naţională 
pentru Calificări; 

 Administrația Națională 
a Penitenciarelor şi 
instituții subordonate; 

 Furnizori de FPC 
autorizați, publici şi 
privați; 

 Furnizori de servicii 
sociale; 

 Furnizori de servicii de 
ocupare acreditați, 
publici şi privați; 

 Autorități ale 
administrației publice 
centrale şi locale 
(unități administrativ-
teritoriale); 

activități: 
 Proiecte transnaționale 
orientate spre dezvoltarea 
resurselor umane în cadrul 
politicilor şi practicilor de 
incluziune socială; 
 Stabilirea parteneriatelor la 
nivel european în domeniul 
dezvoltării resurselor umane 
şi incluziunii sociale; 
 Dezvoltarea şi 
implementarea de noi 
metode şi instrumente 

pentru combaterea 
discriminării şi a 
inegalităților; 
 Schimbul de experiență şi 
transferul de expertiză legat 
de metodologiile de succes 
dezvoltate pentru incluziunea 
socială, inclusiv mentorat; 
 Schimb de informații, 
pregătire şi stagii de practică 
în instituții relevante pe piața 
muncii şi în domeniul 
politicilor sociale; 
 Diseminarea metodelor 
inovatoare către alți actori 
implicați în combaterea 
discriminării; 
 Participarea şi colaborarea 

Maxim  

€ 2.500.000 

 

stat, bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat sau bugetele 
fondurilor speciale 
 beneficiari  
ordonatori de credite 
ai bugetului local şi 
beneficiari entităţi 
finanţate integral din 
bugetele acestora 
 beneficiari 
entităţi publice locale 
finanţate integral din 

venituri proprii şi/sau 
finanţate parţial de la 
bugetele locale 
 persoane juridice  
de drept privat fără 
scop patrimonial 
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 Înființarea 
parteneriatelor 
pentru schimbul 
de experiență în 
ceea ce priveşte 
adaptarea 
formării 
profesionale la 
noile tehnologii; 

 Promovarea 
transferului de 
expertiză 
privind 

incluziunea şi 
ocuparea 
şomerilor de 
lungă durată; 

 Schimburi 
transnaționale 
de experiență şi 
bune practici, 
pentru 
Autoritatea de 
Management şi 
Organismele 
Intermediare; 

 Dezvoltarea 
studiilor 
transnaționale 
comparative. 

 Institute de cercetare 
în domeniul pieței 
muncii şi incluziunii 
sociale; 

  Organizații sindicale şi 
patronate; 

 Asociații ale IMM-
urilor; 

 Asociații profesionale; 
 Membri ai Comitetelor 

Sectoriale şi Comitete 
Sectoriale cu 
personalitate juridică; 

 Instituții şi organizații 
membre ale Pactelor 
Regionale şi 
Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare şi 
Incluziune Socială; 

 Universități publice 
şi private, 
acreditate. 

 

Grupul țintă eligibil 
este format din 
următoarele categorii: 
  Personalul 

AMPOSDRU; 
 Personalul 

Organismelor 

cu rețelele tematice 
europene şi naționale, 
inclusiv organizarea şi 
participarea la grupuri de 
lucru, evenimente, seminarii 
şi conferințe în domeniul 
dezvoltării resurselor umane 
şi incluziunii sociale; 
 Schimb de experiență şi 
bune practici, inclusiv stagii 
de practică, pentru 
identificarea celor mai bune 
modalități de utilizare a 

fondurilor destinate 
dezvoltării resurselor umane; 
 Schimb de bune practici şi 
transfer de expertiză privind 
incluziunea şi ocuparea 
şomerilor, în special a 
şomerilor de lungă durată; 
 Identificarea bunelor 
practici şi schimbul de 
experiență privind adaptarea 
formării profesionale la noile 
tehnologii; 
  Dezvoltarea şi susținerea 
programelor comune pentru 
promovarea ocupării; 
 Studii şi cercetări 
comparative la nivel 
european privind aspectele 
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Intermediare pentru 
POS DRU; 

  Personalul 
membrilor 
parteneriatelor 
transnaționale. 

La nivelul fiecărei cereri 
de finanțare trebuie să 
se regăsească toate cele 
3 categorii de grup țintă 
specificate mai sus, cu 
următoarele valori: 
 Personalul 

AMPOSDRU – 
valoare fixă: 5 
persoane; 

 Personalul 
Organismelor 
Intermediare pentru 
POS DRU – valoare 
fixă: 2 
persoane/fiecare OI 
POSDRU (22 
persoane); 

 Personalul 
membrilor 
parteneriatelor 
transnaţionale – 
valoare minimă: 50 
de persoane. 

incluziunii sociale şi integrării 
pe piața muncii; 
 Stimularea şi susţinerea 
inovării prin schimbul de 
experiențe şi bune practici şi 
de cercetare într-o nouă 
abordare. 
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EUROPEAN 
COMMISSION 

Employment, 
Social Affairs 
and Inclusion 

DG 

CALL FOR 
PROPOSALS 

VP/2013/010 

PROGRESS 
programme: 

Delivering on 
skills for 

growth and 
jobs 

BUDGET 
HEADING 

04.04.01.01 

The overall 
objective of the 
Call is to 
encourage new 
forms of 
collaboration 
through 
partnerships 
between public 
and private actors 
on the labour 
market (such as 
public and private 

employment 
services, 
companies 
including SME’s, 
chambers of 
commerce, 
training and 
education 
providers, social 
partners, labour 
market 
intelligence 
entities) to 
address 
persistent skills 
shortages and 
mismatches to 
help fill the gap 

To be eligible, 
applicants must: 

 Be legal persons 
properly constituted 
and registered in 
one of the EU 
Member States or 
other PROGRESS 
participating 
countries17. 
To be eligible 
applicants must fall 
within one of the 

following categories: 
 social partners, 
 public authorities, 
  international 

organisations, 
 non-profit making 

organisations, 
 profit-making 

organisations, 
 research centres, 

institutes and 
universities, 

 civil society 
organisations. 

The Call will consist of four 
strands in line with the 
priority areas for job 
creation  previously 
identified: 

i) The first strand will seek 
to foster joint initiatives 
aimed at (a) anticipating 
green skills needs to 
facilitate matching process 
between labour supply and 
demand (b) supporting 
structural and sectorial 
adaptation through 
improving worker 
adaptability and mobility. 

The sectorial focus of this 
part of the call covers three 
key sectors: (1) 
Construction, (2) Recycling 
(included in Water Supply, 
Sewerage, Waste 
management and 
remediation activities) and 
(3) Electricity, gas, steam 
and air conditioning supply. 
This strand is in line with 
the objectives set out in 

the Commission's 

The total 
indicative 
amount 

available for 
this call for 
proposals is 

EUR 
5.658.000 

Under this call for 
proposals, the 
European 
Commission may 
finance up to 80% 
of the total eligible 
cost of the action.  

Contributions in 
kind (i.e. 
contributions for 
which no financial 
flow can be traced in 
the written accounts 
like unpaid charity 
work by a private 

 individual or 
corporate body, etc.) 
will not be taken 
into account. 

15 January 
2014 

http://ec.europ
a.eu/social/mai
n.jsp?catId=62
9&langId=en&c
allId=398&furt
herCalls=yes 

 

 

http://ec.europ
a.eu/social/Blo
bServlet?docId
=11010&langId

=en 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11010&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11010&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11010&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11010&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11010&langId=en
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between labour 
supply and 
demand in the 
EU. 

The activities 
should aim to 
achieve the 
following 
technical 
objectives: 

1. Delivery to the 
end users of 
specific 
employment 
service(s) leading 
to sustainable 
placements in 
jobs and 
apprenticeships 
or other 
measureable 
outcomes by a 
mixed set of 
actors, including 
measures to 
support labour 
mobility at 
national and 

Employment Package of 
2012 (COM (2012) 173 
final). 

ii) The second strand of 
the Call will identify 
effective implementation 
measures, good practices 
and innovative approaches 
with a special emphasis on 
the employment potential 
of ICTs and the Grand 
Coalition for Digital Jobs 
(SWD(2012)96 final thus 
contributing to the 
implementation of the skills 
dimension of the flagship 
initiative “An Agenda for 
New Skills and Jobs" and in 
particular to the 
Employment Package. 

iii) The third strand will 
identify effective 
implementation measures, 
good practices and 
innovative approaches with 
a special emphasis on 
personal and household 
services (SWD(2012)95 

final. thus contributing to 
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European level. 

2. Provision of 
analytical and 
methodological 
evidence based 
findings related to 
the form and 
working method 
of the partnership 
between the co-
operating 
organizations 
experienced 
during the 
development and 
implementation of 
the actions, 
including an 
assessment of 
success and 
failure factors, 
challenges and 
solutions for 
shortcomings. 

3. Development 
of concrete labour 
market 
intelligence tools, 

allowing for the 

the implementation of the 
skills and jobs dimension of 
the flagship initiative “An 
Agenda for New Skills and 
Jobs" and in particular to 
the Employment Package 

iv) The fourth strand will 
support the consolidation 
of European Sector Skills 
Councils that are beyond 
the feasibility phase. These 
bodies will provide a focal 
point at sector level for 
improving skills 
intelligence, highlighting 
skills mismatches and 
bottlenecks and for shaping 
the educational and 
training offer. They will 
also facilitate peer-learning 
at national level by 
creating a European 
platform of exchange 
between labour market 
actors, skills intelligence 
observatories and 
education and training 
providers active in the 
sector. 
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identification of 
skills gaps and 
needs resulting 
from structural 
shifts to a low 
carbon economy, 
as well as their 
impact on 
changing skills 
sets. 

GRANTURI 
SEE 

Fondul pentru 
relații 

bilaterale, 
MĂSURA A: 
INIȚIERE / 

DEZVOLTARE 
DE 

PARTENERIAT
E 

- 

Programul 
PA17/RO13 

“Promovarea 
diversității în 
cultură și artă 

în cadrul 
patrimoniului 

cultural 

Principalul 
obiectiv al 
Fondului este de a 
spori cooperarea 
între organizațiile 
și instituțiile din 
România și cele 
din statele 
donatoare, de a 
îmbunătăți 
cunoașterea și 
înțelegerea 
reciprocă și de a 
împărtăși 
experiența 
rezultată din 
implementarea 
activităților sau 
proiectelor. 
Obiectivul 

Entităţi publice: 

 autorități locale şi 
naţionale;  

 instituții culturale; 
 instituții de 
învățământ superior și 
institute de cercetare. 

Organizații 
neguvernamentale 

 

Lista următoarelor 
activități este indicativă: 
 Sprijin pentru mobilitatea 
artiștilor / profesioniștilor din 
domeniul cultural și a 
lucrărilor  acestora pentru a 
ajunge la noi categorii de 
public dincolo de țările lor de 
origine; 
 Organizarea și participarea 
la evenimente culturale și 
artistice la nivel local, 
național sau internațional; 
 Schimb de experiență și 
bune practici între organizaţii 
culturale; 
 Educație și training pentru 
profesioniști și organizații 
culturale în scopul de a 
dobândi, între altele, noi 

Min. 50.000 
EUR 

Max. 
200.000 EUR 

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 

07 aprilie 
2014 

www.fonduri-
diversitate.ro,  

www.umpcultur
a.ro 

http://www.fon
duri-
diversitate.ro/p
roiecte-
mari_doc_37_la
nsare-cerere-
de-proiecte-
mari_pg_0.htm 

http://www.fonduri-diversitate.ro/
http://www.fonduri-diversitate.ro/
http://www.umpcultura.ro/
http://www.umpcultura.ro/
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mari_doc_37_lansare-cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm
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european” 

Cerere de 
proiecte – 

proiecte mari 

general al 
Programului se 
referă la 
sporirea 
dialogul cultural 
şi la protejarea 
identității 
europene prin 
înţelegerea 
diversităţii 
culturale. 
Obiectivele 
specifice ale 

Programului sunt: 
 extinderea 
posibilităţilor de 
derulare a 
diferitelor 
activităţi artistice 
şi culturale; 
 consolidarea 
accesului 
 publicului larg la 
cultură; 
 aprofundarea 
înţelegerii 
diversităţii 
culturale şi 
consolidarea 
dialogului 
intercultural, 

abilități, de a își consolida 
capacitatea în domeniul 
cultural, sprijin pentru 
dezvoltarea comunității; 
 Dezvoltarea de metodologii 
de educație în ceea ce 
privește diversitatea culturală 
și dialogul intercultural prin 
noi instrumente de 
comunicare etc.; 
 Campanii de informare si 
comunicare în domeniul 
culturii; 

 Cercetări, studii, 
inventarieri în cultură și în 
arte în scopul conștientizării 
 diversității culturale, inclusiv 
privind culturile minorităților, 
în special în rândul tinerilor; 
 Producția de bunuri și 
servicii referitoare la cultura 
comunităților, inclusiv 
referitoare la cultura și 
patrimoniul minorităților, 
inclusiv a populației rome. 
 
Aceste activități pot fi 
derulate în următoarele 
domenii, dar fără a se limita 
la: arte plastice, arte vizuale, 
muzică, artele spectacolului, 

costurilor eligibile ale 
proiectului 
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incluzând culturile 
minorităţilor; 
 consolidarea 
relaţiilor bilaterale 
între operatorii 
culturali români şi 
cei din statele 
donatoare, în 
domeniul artelor 
şi al culturii, cu 
accent pe 
diversitatea 
culturală. 

Referitor la 
întărirea relațiilor 
bilaterale de 
cooperare între 
operatorii culturali 
din România și 
statele donatoare, 
Programul își 
propune ca, cel 
puțin 50% din 
proiectele 
derulate, să fie 
implementate în 
parteneriat cu 
organizații din 
statele donatoare. 
2.1. 
Componentele 

explorare/reprezentare a 
cunoștințelor tradiționale și 
promovarea acestora (valori, 
credințe, ritualuri etc.) 
 
Vă rugăm să țineți cont că 
enumerarea tipurilor de 
activități de mai sus nu este 
limitativă, ci  doar 
exemplificativă. Alte activităţi 
decât cele de mai sus pot fi 
considerate eligibile dacă 
solicitantul justifică 

necesitatea derulării lor în 
scopul implementării 
proiectului și contribuția lor la 
obiectivele Programului. 
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Programului și 
rezultatele 
vizate 
Prezenta cerere 
de proiecte din 
cadrul 
Programului 
“Promovarea 
diversității în 
cultură și artă în 
cadrul 
patrimoniului 
cultural 

european” își 
propune 
următoarele: 
 Conştientizar
ea diversității 
culturale şi 
întărirea 
dialogului 
intercultural; 
 Documentare
a istoriei 
culturale. 
 
În cadrul 
componentei  
Conştientizarea 
diversităţii 
culturale şi 
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întărirea 
dialogului 
intercultural se 
urmărește 
obținerea 
următoarelor  
rezultate : 

 Creșterea 

mobilității la nivel 
internațional 
pentru artişti şi 
operele lor; 
 Promovarea 
educației prin artă 
și cultură pentru 
un public mai 
larg; 
 Realizarea de 
proiecte în 
domeniul artelor 
spectacolului; 
 Realizarea de 
proiecte în 
domeniul artei 
plastice şi artei 
vizuale. 
 
În cadrul 
componentei  
Documentarea 
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istoriei 
culturale se 
urmărește 
obținerea 
următoarelor 
rezultate: 
 Consolidarea şi 
promovarea 
istoriei culturale a 
minorităţilor; 
 Realizarea de 
evenimente/ 
producţii cu și 

despre minorităţi 
(târguri, 
spectacole, 
festivaluri, 
reprezentații, 
etc). 

GRANTURI 
SEE 

Fondul pentru 
relații 

bilaterale, 
MĂSURA A: 
INIȚIERE / 

DEZVOLTARE 
DE 

PARTENERIAT
E 

- 

Obiectivul 
general al 
Programului se 
referă la 
sporirea 
dialogul cultural 
şi la protejarea 
identității 
europene prin 
înţelegerea 
diversităţii 
culturale. 

Entităţi publice: 

 instituții culturale; 
 instituții de 
învățământ superior  

Organizații 

neguvernamentale 

Persoane fizice care au 
reședința legală în 
România  sau in Statele 
Donatoare: 

Lista următoarelor activități 
este indicativă: 
 Sprijin pentru mobilitatea 
artiștilor / profesioniștilor din 
domeniul cultural și a 
lucrărilor  lor  de a ajunge la 
noi categorii de public dincolo 
de țările lor de origine; 
 Organizarea și participarea 
la concursuri de soluţii/idei, 
prezentări/licitații de 
proiecte, evenimente 

Min. 5.000 
EUR 

Max. 15.000 
EUR 

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 

25 aprilie 
2014 

www.fonduri-
diversitate.ro,  

www.umpcultur
a.ro 

http://www.fon
duri-
diversitate.ro/p
roiecte-
mici_doc_38_la
nsare-cerere-
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Programul 
PA17/RO13 

“Promovarea 
diversității în 
cultură și artă 

în cadrul 
patrimoniului 

cultural 
european” 

Cerere de 
proiecte – 

proiecte mici 

Obiectivele 
specifice ale 
Programului sunt: 
 extinderea 
posibilităţilor de 
derulare a 
diferitelor 
activităţi artistice 
şi culturale; 
 consolidarea 
accesului 
 publicului larg la 
cultură; 

 aprofundarea 
înţelegerii 
diversităţii 
culturale şi 
consolidarea 
dialogului 
intercultural, 
incluzând culturile 
minorităţilor; 
 consolidarea 
relaţiilor bilaterale 
între operatorii 
culturali români şi 
cei din Statele 
Donatoare, în 
domeniul artelor 
şi al culturii, cu 
accent pe 

 creatori și artiști;. 
 experți din domeniul 
culturii; 
 studenți din 
învățământul superior. 

 

 

culturale și artistice la nivel 
local, național sau 
internațional; 
 Schimb de experiență și 
bune practici între organizaţii 
culturale; 
 Cooperare cu artiști și 
profesioniști din alte state; 
 Educație și training pentru 
profesioniști și organizații 
culturale în scopul de a 
dobândi, inter alia, noi 
abilități, de a își consolida 

capacitatea în domeniul 
cultural, sprijin pentru 
dezvoltarea comunității; 
 Dezvoltarea de metodologii 
de educație în ceea ce 
privește diversitatea culturală 
și dialogul intercultural prin 
noi servicii de comunicare 
etc.; 
 Campanii de informare si 
comunicare pentru creșterea 
conștientizării diversității 
culturale, inclusiv privind 
culturile minorităților;; 
 Cercetări, studii, 
inventarieri în cultură și în 
arte în scopul conștientizării 
 diversității culturale, inclusiv 

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. 

 

de-proiecte-
mici_pg_0.htm 
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diversitatea 
culturală. 
Referitor la 
întărirea relațiilor 
bilaterale de 
cooperare între 
operatorii culturali 
din România și 
statele donatoare, 
Programul își 
propune ca, cel 
puțin 50% din 
proiectele 

derulate, să fie 
implementate în 
parteneriat cu 
organizații din 
statele donatoare. 
2.1. 
Componentele 
Programului și 
rezultate vizate 
Prezenta cerere 
de proiecte din 
cadrul 
Programului 
“Promovarea 
diversității în 
cultură și artă în 
cadrul 
patrimoniului 

privind culturile minorităților, 
în special în rândul tinerilor; 
 Producția de bunuri și 
servicii referitoare la cultura 
comunităților, inclusiv 
referitoare la cultura și 
patrimoniul minorităților, 
inclusiv a populației rome. 
 
Aceste activități pot fi 
derulate în următoarele 
domenii, dar fără a se limita 
la: arte plastice, arte vizuale, 

muzică, artele spectacolului, 
explorare/reprezentare a 
cunoștințelor tradiționale și 
promovarea acestora (valori, 
credințe, ritualuri etc.) 
 
Vă rugăm să țineți cont că 
enumerarea tipurilor de 
activități de mai sus nu este 
limitativă, ci  doar 
exemplificativă. Alte activităţi 
decât cele de mai sus pot fi 
considerate eligibile dacă 
solicitantul justifică 
necesitatea derulării lor în 
scopul implementării 
proiectului și contribuția lor la 
obiectivele Programului. 
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cultural 
european” își 
propune 
următoarele: 
 Conştientizar
ea diversității 
culturale şi 
întărirea 
dialogului 
intercultural; 
 Documentare
a istoriei 
culturale. 

 
În cadrul 
componentei 
“Conştientizarea 
diversităţii 
culturale şi 
întărirea 
dialogului 
intercultural” se 
urmărește 
obținerea 
următoarelor rez
ultate : 
 Mobilitatea 
sporită a artiştilor 
şi a operelor lor la 
nivel 
internaţional; 
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 Promovarea 
educației prin artă 
și cultură pentru 
un public mai 
larg; 
 Proiecte privind 
artele 
spectacolului; 
 Proiecte privind 
arta plastică şi 
arta vizuală. 
 
În cadrul 

componentei 
“Documentarea 
istoriei 
culturale” se 
urmărește 
obținerea 
următoarelor 
rezultate: 
 Consolidarea şi 
promovarea 
istoriei culturale a 
minorităţilor; 
 Evenimente/pro
ducţii care implică 
minorităţile 
(târguri, 
spectacole, 
festivaluri, 
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reprezentații, 
etc.). 
 

GRANTURI 
SEE 

Fondul pentru 
relații 

bilaterale, 
MĂSURA A: 
INIȚIERE / 

DEZVOLTARE 
DE 

PARTENERIAT
E 

- 

Programul 
PA16/RO12 

“Conservarea 
și 

revitalizarea 
patrimoniului 

cultural și 
natural” 

 Cererea de 
Proiecte Mari 

Obiectivul 
general al 
Programului 
este protejarea 
și conservarea 

patrimoniului 
cultural și 
natural pentru 
generațiile 
viitoare și 
facilitarea 
accesului la 
patrimoniu a 
publicului larg. 
Programul 
urmărește 
îndeplinirea 
următoarelor obie
ctive specifice: 
 protejarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural din 
România; 

Solicitanţi eligibili 
 instituții publice: 
autorități publice, 
instituții culturale și 
arhivele statului; 

 organizații 
neguvernamentale, 
inclusiv filiale ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor 
internaţionale 
recunoscute în 
conformitate cu legislaţia 
în vigoare în România, 
active în domeniile 
vizate de program (e.g. 
patrimoniu cultural, 
minorități etnice) 
 culte și asociații 
religioase recunoscute 
potrivit legislației în 
vigoare în România; 
 instituții de 
învățământ superior și 
institute de cercetare; 

 Protecţia, restaurarea, 
conservarea și punerea în 
valoare a monumentelor 
istorice; 
 Amenajări peisagistice 

pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice; 
 Modernizarea utilităţilor 
aferente monumentelor 
istorice (energie electrică, 
alimentare cu apă, 
canalizare); 
 Dotări interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie) pentru 
monumente istorice/muzee; 
 Dotări pentru expunerea şi 
protecţia patrimoniului 
cultural mobil şi imobil; 
 Amenajarea zonelor de 
protecţie prin delimitarea şi 
împrejmuirea monumentelor 

Min. 200.000 
EUR 

Max. 
2.000.000 
EUR 

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 

 

7 aprilie 
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www.fonduri-
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1/2013  dezvoltarea 
comunităților prin 
creșterea 
atractivității 
turistice și 
investiționale a 
orașelor și 
regiunilor, 
datorită 
conservării, 
restaurării și 
valorificării 
patrimoniului 

cultural și natural; 
 conservarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
imaterial în 
vederea 
consolidării 
identității 
culturale a 
minorităților 
etnice și culturale, 
inclusiv a 
populației rome. 
 întărirea 
relațiilor bilaterale 
între operatorii 
culturali din 
România si cei din 

 alte entități fără scop 
lucrativ active în 
domeniile vizate de 
program (e.g. 
patrimoniu cultural, 
minorități etnice) 

 

istorice; 
 Construcţia utilităţilor 
anexe (marcaje, grupuri 
sanitare, puncte de 
informare, reclame şi 
indicatoare) pentru 
monumente istorice/muzee; 
 Construcţia/reabilitarea/a
menajarea căii de acces către 
monumente istorice/muzee; 
 Protecţia, restaurarea, 
conservarea și punerea în 
valoare a patrimoniului 

mobil; 
 Crearea infrastructurii 
pentru digitizarea bunurilor 
de patrimoniu, acțiuni de 
digitizare a bunurilor de 
patrimoniu și creare de baze 
de date, precum și de 
facilitare a accesului 
publicului larg la acestea; 
 Realizarea de platforme și 
soluții tehnologice de punere 
în valoare a patrimoniului 
mobil și imobil, inclusiv prin 
digitizare; 
 Conservarea, amenajarea 
și punerea în valoare a 
patrimoniului natural, 
asigurarea accesului și 
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statele donatoare 
cu privire la 
patrimoniul 
cultural. 
 
COMPONENTELE 
PROGRAMULUI 
ŞI REZULTATELE 
VIZATE 
Obiectivele 
Programului vor fi 
îndeplinite prin 
intermediul 

următoarelor com
ponente: 
Componenta 
1. Conservarea, 
renovarea și 
protejarea 
patrimoniului 
cultural ce 
urmărește 
obținerea 
următoarelor 
rezultate: 
 restaurarea, 
conservarea și 
punerea în 
valoare a 
monumentelor 
istorice; 

facilitarea introducerii 
acestuia în circuitul public; 
 Realizarea de studii, 
analize, rapoarte privind 
patrimoniului material și 
imaterial, inclusiv proiecte 
tehnice, analize de impact, 
inventare, etc.; 
 Realizarea de documente 
strategice, de planificare şi 
management integrat pentru 
obiectivele de patrimoniu; 
 Activități de conservare și 

promovare a patrimoniului 
imaterial al comunităților 
etnice și culturale, inclusiv a 
populației rome; 
 Realizarea de cataloage şi 
inventare a colecţiilor care 
vizează moştenirea culturală 
a minorităţilor etnice şi 
promovarea acestora; 
 Organizarea de expoziţii şi 
evenimente care să valorifice 
patrimoniul aparţinând 
minorităţilor etnice şi 
culturale 
Lista de activităţi are un 
caracter orientativ şi nu 
este limitată la exemplele 
menționate mai sus. 
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 restaurarea/ 
conservarea 
patrimoniului 
cultural mobil; 
 digitizarea 
bunurilor de 
patrimoniu și/sau 
a arhivelor, 
cataloagelor, 
inventarelor și 
crearea de baze 
de date; 
 crearea și 

dezvoltarea de 
muzee și spații 
culturale. 
 
Componenta 
2. Dezvoltarea 
comunităților 
locale și 
asigurarea unor 
mijloace de trai 
durabile din 
punct de vedere 
economic prin 
revitalizarea 
patrimoniului 
natural și 
cultural ce 
urmărește 
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obținerea 
următoarelor 
rezultate: 
 crearea sau 
îmbunătățirea 
documentelor 
strategice, de 
planificare și 
management 
integrat pentru 
patrimoniul 
cultural; 
 protejarea sau 

revitalizarea 
patrimoniului 
natural cu valoare 
istorică și 
culturală; 
 facilitarea 
accesului la 
patrimoniul 
imaterial al 
minorităților 
culturale și etnice 
pentru publicul 
larg. 
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GRANTURI 
SEE 

Fondul pentru 
relații 

bilaterale, 
MĂSURA A: 
INIȚIERE / 

DEZVOLTARE 
DE 

PARTENERIAT
E 

- 

Programul 
PA16/RO12 

“Conservarea 
și 

revitalizarea 
patrimoniului 

cultural și 
natural” 

 Schema de 
granturi mici 

Obiectivul 
general al 
Programului 
este protejarea 
și conservarea 
patrimoniului 
cultural și 
natural pentru 
generațiile 
viitoare și 
facilitarea 
accesului la 
patrimoniu a 

publicului larg. 
Programul 
urmărește 
îndeplinirea 
următoarelor obie
ctive specifice: 
 protejarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
cultural din 
România; 
 dezvoltarea 
comunităților prin 
creșterea 
atractivității 
turistice și 
investiționale a 
orașelor și 

Solicitanţi eligibili 
 instituții publice: 
autorități publice, 
instituții culturale și 
arhivele statului; 
 organizații 
neguvernamentale, 
inclusiv filiale ale 
asociaţiilor şi fundaţiilor 
internaţionale 
recunoscute în 
conformitate cu legislaţia 
în vigoare în România, 

active în domeniile 
vizate de program (e.g. 
patrimoniu cultural, 
minorități etnice) 
 culte și asociații 
religioase recunoscute 
potrivit legislației în 
vigoare în România; 
 instituții de 
învățământ superior și 
institute de cercetare; 
 alte entități fără scop 
lucrativ active în 
domeniile vizate de 
program (e.g. 
patrimoniu cultural, 
minorități etnice) 
 

 Protecţia, restaurarea, 
conservarea și punerea în 
valoare a monumentelor 
istorice; 
 Amenajări peisagistice 
pentru punerea în valoare a 
monumentelor istorice; 
 Modernizarea utilităţilor 
aferente monumentelor 
istorice (energie electrică, 
alimentare cu apă, 
canalizare); 
 Dotări interioare (instalaţii, 

echipamente şi dotări pentru 
asigurarea condiţiilor de 
climatizare, siguranţă la foc, 
antiefracţie) pentru 
monumente istorice/muzee; 
 Dotări pentru expunerea şi 
protecţia patrimoniului 
cultural mobil şi imobil; 
 Amenajarea zonelor de 
protecţie prin delimitarea şi 
împrejmuirea monumentelor 
istorice; 
 Construcţia utilităţilor 
anexe (marcaje, grupuri 
sanitare, puncte de 
informare, reclame şi 
indicatoare) pentru 
monumente istorice/muzee; 

Min. 25.000 
EUR 

Max. 85.000 
EUR 

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 

 

25 aprilie 
2014 

www.fonduri-
patrimoniu.ro, 

www.umpcultur
a.ro 

http://www.fon
duri-
patrimoniu.ro/s
chema-de-
granturi-
mici_doc_34_sc
hema-de-
granturi-
mici_pg_0.htm 

http://www.fonduri-patrimoniu.ro/
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/
http://www.umpcultura.ro/
http://www.umpcultura.ro/
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm
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regiunilor, 
datorită 
conservării, 
restaurării și 
valorificării 
patrimoniului 
cultural și natural; 
 conservarea și 
valorificarea 
patrimoniului 
imaterial în 
vederea 
consolidării 

identității 
culturale a 
minorităților 
etnice și culturale, 
inclusiv a 
populației rome. 
 întărirea 
relațiilor bilaterale 
între operatorii 
culturali din 
România si cei din 
statele donatoare 
cu privire la 
patrimoniul 
cultural. 
 
COMPONENTELE 
PROGRAMULUI 

 Construcţia/reabilitarea/a
menajarea căii de acces către 
monumente istorice/muzee; 
 Protecţia, restaurarea, 
conservarea și punerea în 
valoare a patrimoniului 
mobil; 
 Crearea infrastructurii 
pentru digitizarea bunurilor 
de patrimoniu, acțiuni de 
digitizare a bunurilor de 
patrimoniu și creare de baze 
de date, precum și de 

facilitare a accesului 
publicului larg la acestea; 
 Realizarea de platforme și 
soluții tehnologice de punere 
în valoare a patrimoniului 
mobil și imobil, inclusiv prin 
digitizare; 
 Conservarea, amenajarea 
și punerea în valoare a 
patrimoniului natural, 
asigurarea accesului și 
facilitarea introducerii 
acestuia în circuitul public; 
 Realizarea de studii, 
analize, rapoarte privind 
patrimoniului material și 
imaterial, inclusiv proiecte 
tehnice, analize de impact, 
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ŞI REZULTATELE 
VIZATE 
Obiectivele 
Programului vor fi 
îndeplinite prin 
intermediul 
următoarelor com
ponente: 
Componenta 
1. Conservarea, 
renovarea și 
protejarea 
patrimoniului 

cultural ce 
urmărește 
obținerea 
următoarelor 
rezultate: 
 restaurarea, 
conservarea și 
punerea în 
valoare a 
monumentelor 
istorice; 
 restaurarea/con
servarea 
patrimoniului 
cultural mobil; 
 digitizarea 
bunurilor de 
patrimoniu și/sau 

inventare, etc.; 
 Realizarea de documente 
strategice, de planificare şi 
management integrat pentru 
obiectivele de patrimoniu; 
 Activități de conservare și 
promovare a patrimoniului 
imaterial al comunităților 
etnice și culturale, inclusiv a 
populației rome; 
 Realizarea de cataloage şi 
inventare a colecţiilor care 
vizează moştenirea culturală 

a minorităţilor etnice şi 
promovarea acestora; 
 Organizarea de expoziţii şi 
evenimente care să valorifice 
patrimoniul aparţinând 
minorităţilor etnice şi 
culturale 
Lista de activităţi are un 
caracter orientativ şi nu 
este limitată la exemplele 
menționate mai sus. 
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a arhivelor, 
cataloagelor, 
inventarelor și 
crearea de baze 
de date; 
 crearea și 
dezvoltarea de 
muzee și spații 
culturale. 
 
Componenta 
2. Dezvoltarea 
comunităților 

locale și 
asigurarea unor 
mijloace de trai 
durabile din 
punct de vedere 
economic prin 
revitalizarea 
patrimoniului 
natural și 
cultural ce 
urmărește 
obținerea 
următoarelor 
rezultate: 
 crearea sau 
îmbunătățirea 
documentelor 
strategice, de 
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planificare și 
management 
integrat pentru 
patrimoniul 
cultural; 
 protejarea sau 
revitalizarea 
patrimoniului 
natural cu valoare 
istorică și 
culturală; 
 facilitarea 
accesului la 

patrimoniul 
imaterial al 
minorităților 
culturale și etnice 
pentru publicul 
larg. 
 

EUROPEAN 
COMMISSION 

CALL FOR 
PROPOSALS 
FOR ACTION 

GRANTS 
JUST/2013/F

RC/AG  

SUPPORT TO 
TRANSNATIO

NAL 

Proposals shall 
complement the 
efforts of the EU 
in the area of 
fundamental 
rights;  
Duplications of 
already existing 
actions or of 
activities of EU 
bodies, in 

Applicants and co-
beneficiary partners 
must comply with the 
following requirements:  
1) Legal status: 
Applicants and partners 
must be legally 
constituted public or 
private organisations or 
institutions (non-
governmental 

For reporting and 
monitoring purposes, 
applicants must indicate 
clearly on the application 
form (under "main type of 
activities") which one of 
the four categories listed 
below best reflects the core 
activities on which their 
proposal will be focusing. 
However, the proposal may 

The EU grant 
applied for 
shall be 
reasonable 
and 
proportionate 
to the 
proposed 
activities.  

There is no 

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. 

12 March 
2014, 12:00 

(noon) 
Central 

European 
Time 

http://ec.europ
a.eu/justice/ne
wsroom/grants/
just_2013_frc_
ag_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
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PROJECTS 

SPECIFIC 
PROGRAMME 
"FUNDAMENT

AL RIGHTS 
AND 

CITIZENSHIP" 
(2007-2013)  

particular of the  
Fundamental 
Rights Agency, or 
of international 
organisations 
competent in the 
field of  
fundamental 
rights, such as 
the Council of 
Europe, will not 
be funded. 
The proposals 

under this call 
shall focus on the 
annual priorities:  
 Rights of the 
child (RoC); 
  Information on 
where the EU 
Charter of 
Fundamental 
Rights applies 
and where to turn 
to if fundamental 
rights are 
violated (CFR); 
  Combating 
different forms 
and 
manifestations of 

organisations, national, 
regional and local 
authorities, university 
departments and 
research centres) or 
international 
organisations.  
Bodies set up by the 
European Union falling 
under Article 208 of the 
Financial Regulations 
(EU bodies and 
institutions) are not 

eligible for funding and 
cannot submit 
applications.  
Only organisations/legal 
entities can participate: 
natural persons (private 
individuals) are not 
allowed to submit 
applications  
 
2) Non-profit: The 
Applicant must be non-
profit-oriented. This will 
be assessed on the basis 
of the statutes of the 
organisation, in 
particular whether those 
allow for the possibility 

also include activities 
belonging to other 
categories.  

  Analytical activities: 
Carrying out studies, 
surveys and data 
collection activities  
in the fundamental 
rights and citizenship 
field.  

 Training activities in 
the fundamental rights 
and citizenship field.  
 Mutual learning, 
exchange of good 
practices, cooperation: 
Identification, analysis, 
promotion and 
dissemination of good 
practices in the 
fundamental rights and 
citizenship field at 
European level.  

 
 Awareness-raising, 
information and 
dissemination in the 
fundamental rights and 

citizenship field.  

maximum 
limit, but a 
minimum 
limit: the 
grant applied 
for cannot be 
less than 
EUR 
75.000.  
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racism and 
xenophobia 
(RaX); 
  Fighting 
homophobia: 
Enhanced/improv
ed understanding 
and tolerance 
(HMPB); 
  Training and 
networking 
between legal 
professions and 

legal practitioners 
(TRAI); 
  Awareness-
raising and 
information about 
Union citizenship 
and the rights 
attached to it and 
identification of 
obstacles to their 
effective exercise 
(CITI); 
  Awareness 
raising and 
information about 
the EU rules on 
free movement, 
in particular 

to distribute profit to 
members/shareholders. 
Bodies and  
organisations which are 
profit-oriented shall have 
access to grants under 
the call only as partners 
if justified by the nature 
of the  action.  
 
3) Eligible country: 
Applicant and co-
beneficiary partners 

must be legally 
established in an eligible 
country.  

The call is targeted at 
European Union citizens 
or third countries 
nationals legally residing 
within the European 
Union territory and civil 
society associations, 
among other groups 
active in promoting the 
objectives of the 
programme. The 
beneficiaries of the call 
could be institutions and 
public or private 
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Directive 
2004/38/EC 
(FREE); 
  Facilitation of 
the sharing of 
knowledge and 
exchange of best 
practices on 
acquisition and 
loss of Union 
citizenship 
(BPoC); 
  Address the 

gender imbalance 
in participation in 
the European 
Parliament 
elections (GEND); 
 Data protection 
and privacy rights 
(DATA).  

organizations, 
universities, research 
institutes, non-
governmental 
organisations, national, 
regional and local 
authorities, international 
organizations and other 
non-profit organisations 
established in the 
European Union.    

EUROPEAN 
COMMISSION 

SPECIFIC 
PROGRAMME 

"ISEC" (2007-
2013)  

PREVENTION 
OF AND FIGHT 

AGAINST 

This call for 
proposals for 
action grants is 
based on the 
Annual Work 
Programme for  
2013 (the 2013 
AWP). It aims to 
select 

Eligibility of the 
applicant 
To be eligible for an 
action grant, 
organisations must fulfil 
all of the following  
requirements:  
a) Proposals for action 
grants must be 

Projects shall focus on the 
following priorities:  

• Priority code EPSD: 
supporting the 
implementation of the 
European Pact against 
Synthetic Drugs, with a 
specific focus on new 

There is no 
maximum 
limit, but a 
minimum 
limit: the 
grant applied 
for cannot be 
less  

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 

19 March 
2014 http://ec.europ

a.eu/social/mai
n.jsp?catId=98
7&langId=en&c
allId=399&furt
herCalls=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=399&furtherCalls=yes
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CRIME  

CALL FOR 
PROPOSALS  

JUST/2013/I
SEC/DRUGS/

AG  

Action grants 
 

transnational and 
national projects 
that fall  
under the 
objectives of the 
ISEC Programme 
and address the 
priorities of this 
call. The  
total indicative 
budget available 
is EUR 5.000.000.  
All proposals 

should aim to 
generate an 
added value at EU 
level.  

submitted by bodies and 
organisations  
established in the EU 
Member States with 
legal personality. 
Applications from natural  
persons are not eligible. 
Bodies and organisations 
which are profit oriented 
may submit projects 
only in conjunction with 
non-profit oriented or 
state organisations.  

  
International 
organisations and bodies 
set up by the European 
Union falling under 
Article 208 of the 
Financial Regulations 
(hereinafter referred to 
as EU bodies and 
institutions) are not 
eligible for funding and 
cannot submit 
applications. They can 
be associated to an 
application, but their 
costs will not be co-
financed.  
b) The applicant must 

psychoactive substances 
(NPS), including on: building 
the knowledge base on the 
supply chain for NPS 
(including internet supply 
chain); developing forensic 
analysis of NPS and 
facilitating structural 
cooperation among the 
competent authorities 
involved, to support the 
identification and risk 
assessment of substances; 

sharing best practice of 
handling of NPS-related cases 
by police at local level.  

• Priority code TRN: joint 
training programmes for 
law enforcement authorities 
to enhance the EU's capacity 
to target drug trafficking, 
including on the EU's external 
borders; 

• Priority code PLAT: 
creation of and support to 
regional law enforcement 
cooperation platforms 
facilitating the exchange of 

operational information and 

than EUR 
100.000. 
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be legally established in 
an eligible country.  
 
 
Target groups 
The participants and/or 
target groups shall be 
law enforcement 
agencies, other public  
and/or private bodies, 
actors and institutions, 
including local, regional 
and national  

authorities, social 
partners, universities, 
statistical offices, non-
governmental  
organisations, public-
private partnerships and 
relevant international 
bodies.  

information on technical 
assistance for capacity 
building, to prevent and curb 
drug-related crime; 

• Priority code DISM: 
dismantling of storage and 
production facilities for 
illicit synthetic drugs and for 
cocaine secondary extraction; 

• Priority code EPDT: 
supporting the 
implementation of the 
European Pact on 
international drug 
trafficking. 

 

 


