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-zések 

Fondul 

Român de 

Dezvoltare 

Socială, 

finanțat prin 

granturile 

SEE și 

Norvegiene 

2014-2021 

Apel de 
proiecte 
privind 
drepturile 
omului 

Obiectivul general al 
apelului: 
îmbunătățirea 
implementării 
deciziilor Curții 
Europene a 
Drepturilor Omului 
de la Strasbourg 
(CEDO) și a 
recomandărilor de 
țară emise de alte 
organisme ale 
Consiliului Europei 
 
 

Entităţi publice 
centrale cu 
responsabilități în 
domeniul drepturilor 
omului și 
ONG-uri active și cu 
experiență dovedită în 
domeniul drepturilor 
omului. 
*Parteneriatul între 
entități 
publice/asociații ale 
autorităților locale și 
ONG-uri din România 
este obligatoriu, 
constituind criteriu de 
eligibilitate a 
proiectului. 

Arii de intervenție: 
• Drepturile copilului  
• Drepturile omului în 

raport cu persoanele 
private de libertate 

• Drepturile minorităților 
naționale 

• Drepturile persoanelor cu 
dizabilități 

• Dreptul la protecție 
împotriva abuzului și 
violenței de gen 
 

Dosarul propunerii de proiect 
va fi trimis exclusiv prin 
sistemul de depunere online, 
urmărind instrucțiunile de 
înregistrare și încărcare 
prezentate ca anexă la Ghidul 
aplicantului. 

se acordă 
granturi între 

500.000 și 
2.500.000 

euro 

0 9 aprilie 
2021 
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-zések 

Comisia 

Europeana 

Sprijin pentru 
proiecte 
transnationale 
în domeniul 
politicii 
antidrog a 
Uniunii 
Europene 

Priorități ale cererii: 
- să sprijine activitățile din 
domeniul identificării și 
epidemiologiei utilizării noilor 
substanțe psihoactive, inclusiv 
opioidele sintetice puternice, 
precum și activitățile legate 
de problemele emergente legate 
de droguri (în special în ceea ce 
privește provocările legate de 
consumul de cocaină și heroină) și 
evoluțiile tehnologice,, inclusiv 
comerțul online cu droguri; 
- să sprijine organizațiile societății 
civile, prin consolidarea a) rolului 
lor de consiliere, b) 
capacităṭii lor de a genera o 
schimbare la nivel local, c) 
metodelor lor de a împărtăși cele 
mai bune practici; 
- să susțină părțile interesate cheie 
din domeniul prevenirii prin 
extinderea cunoștințelor 
și competențelor acestora, în 
special în contextul implementării 
standardelor minime de 
calitate, (și în ceea ce privește 
dezvoltarea instrumentelor care ar 
permite măsurarea 
posibilelor îmbunătățiri), în special 
în domeniul integrării sociale și al 
grupurilor vulnerabile; 
- să promoveze aplicarea practică a 
cercetării legate de droguri și, în 
special, cercetarea 
în materie de dependență, în 
vederea abordării provocărilor 
actuale și a noilor amenințări. 

orice entitate 
publica, 
incluzând 
autoritati 
publice locale, 
regionale si 
nationale, 
asociatii, 
institutii de 
educatie, centre 
de cercetare si 
formare, scoli si 
universitati, 
etc., entitati 
private, 
organizatii 
internationale 

Printre acțiunile 
finanțate: 
- colectarea datelor, 
studii/anchete și 
activități de 
cercetare; evaluări, 
întâlniri ale 
experților, anchete și 
ateliere de lucru; 
- activități de 
formare; 
- activități de învățare 
reciprocă, schimb de 
bune practici, 
cooperare, 
dezvoltarea de 
rețele; 
- activități de 
diseminare și 
sensibilizare; 
- seminarii, 
conferințe, campanii 
de informare, 
publicații, sisteme IT 
și instrumente 
diverse, etc. 

minimum 
250.000 € / 

proiect 

20% 22 aprilie 
2021 
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 Megjegy

-zések 

Autoritatea 

de 

Management 

pentru 

Programul 

Operațional 

Infrastructură 

Mare 

Protejarea 
sănătății 
populației 
în 
contextul 
pandemiei 
cauzate de 
COVID-19 
(POIM 9.1) 

Redeschiderea 
apelului a fost 
hotărâtă la nivelul 
guvernului prin 
aprobarea 
Memorandumului cu 
tema: Necesitatea 
redeschiderii apelului 
de proiecte 
Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 
pentru acțiuni de tip 
B-Crearea unor 
capacități medicale 
mobile/formațiuni 
medicale mobile de 
diagnostic și 
tratament utilizate în 
combaterea 
răspândirii COVID-
19/spitale 
modulare/containere 
de logistică medicală, 
în cadrul POIM, inițiat 
de către Ministerul 
Afacerilor Interne și 
MFE, cu modificările și 
completările 
ulterioare. 

Unitățile sanitare 
publice, 
Alte unități sanitare 
publice, 
Ministerul 
Sănătății/alte 
autorități publice 
centrale și 
autorități publice 
locale, 
Inspectoratul 
General pentru 
Situaţii de Urgenţă 
(IGSU); 
Ministerul Apărării 
Naționale în 
parteneriat cu 
IGSU, 
Autoritățile publice 
locale în parteneriat cu 
unitățile sanitare din 
subordine 

Proiecte de tip B: 
Crearea unor 
capabilități medicale 
mobile/formațiuni 
medicale mobile de 
diagnostic și 
tratament utilizate în 
combaterea 
răspândirii COVID-
19/spitale modulare 
rol 1, 2 și 
3/containere de 
logistică medicală. 

Maxim 3 
milioane eur / 

proiect 

30.03.2021 
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További 

információk 

Observa-

ții/ 

  

   

 Megjegy

-zések 

Granturile SEE 

2014-2021 și 

Ministerul 

Sănătății 

Schema de 
granturi mici nr. 
2 “Furnizarea de 
servicii de 
sănătate tip 
outreach în 
vederea 
îmbunătățirii 
prevenției pentru 
populația 
vulnerabilă din 
zone izolate” 

Îmbunătățirea 
prevenției pentru 
populația 
vulnerabilă din 
zone izolate 

Organizatii Non-
Guvernamentale 
(ONG)  

Prestarea de servicii de 
tip outreach pentru 
îmbunătățirea accesului 
la asistență medicală 
pentru grupurile 
vulnerabile din zone 
izolate, inclusiv Romi, cu 
accent pe creșterea 
gradului de 
conștientizare, creșterea 
capacității și campanii 
educaționale. 

50.000  -
200.000 euro / 

proiect 

10% 09 martie 
2021 
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 Megjegy

-zések 

Granturile 

SEE și 

Norvegiene 

2014-2021 / 

FRDS 

Apelul 2 
pentru 
propuneri de 
inițiative 
bilaterale în 
cadrul 
Programului 
„Dezvoltare 
locală, 
reducerea 
sărăciei și 
creșterea 
incluziunii 
romilor” 

Apelul de propuneri de 
inițiative bilaterale 
vizează facilitarea 
schimbului și 
transferului de 
informații, cunoștințe, 
tehnologie, experiență și 
bune practici între 
Promotorii de Proiect și 
partenerii lor din 
România, pe de o parte, 
respectiv entități 
relevante din Statele 
Donatoare și/ sau 
organizații 
internaționale, pe de 
altă parte, în domenii de 
interes și pe teme 
specifice proiectelor 
finanțate prin Programul 
Dezvoltare locală.  

Entitățile sau 
organizațiile 
internaționale 
implicate (în calitate 
de Promotori de 
Proiect sau de 
parteneri) în 
implementarea unui 
proiect finanțat în 
cadrul Programului 
Dezvoltare locală din: 
România, 
Islanda, 
Liechtenstein și 
Norvegia 

Prin intermediul apelului 
este sprijinită participarea 
la întâlniri bilaterale și de 
tip rețea, sesiuni de 
formare și ateliere de 
lucru, vizite de studiu, 
conferințe, seminare și 
alte activități similare. 
Activitățile bilaterale 
propuse se vor axa pe 
teme relevante pentru 
obiectivele și activitățile 
proiectului finanțat în 
cadrul Programului și vor 
contribui la îmbunătățirea 
rezultatelor acestuia. 
 

Maximum  
5.000 € 

6 iulie 2020 - 
1 mai 2024* 

 
*În cazul unui 
număr mare 
de inițiative 

bilaterale 
primite care 
îndeplinesc 

condițiile de 
finanțare și 
depășesc 
alocarea 

financiară a 
apelului, OP 

poate închide 
apelul înainte 

de această 
dată sau 

poate 
suplimenta 

alocarea 
financiară.  
Finanțator 
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 Megjegy

-zések 

Black Sea 

Trust for 

Regional 

Cooperation 

(BST) 

Apel pentru 
propuneri de 
proiecte de 
răspuns 
rapid 
Coronavirus  

Scopul 
apelului este 
mobilizarea 
inițiativelor 
civice în 
regiunea largă 
a Mării Negre 
menite să 
contribuie la 
limitarea crizei 
coronavirusulu
i și la 
combaterea 
impactului său 
negativ asupra 
societății, a 
bunei 
guvernări, a 
democrației, a 
statului de 
drept și a 
accesului la 
mass-media 
gratuite. 

Proiectele trebuie 
inițiate de ONG-
uri din 
următoarele țări: 
Armenia, 
Azerbaidjan, 
Georgia, 
Moldova, sau 
Ucraina.  
Organizatiile din 
România pot 
participa în 
proiecte pentru 
ajutorarea ţărilor 
enumerate mai 
sus.  
Implicarea 
partenerilor 
suplimentari, în 
special a celor din 
noii membri ai 
UE, este posibilă 
și binevenită. 

Proiectele care se încadrează în una sau 
mai multe dintre următoarele arii 
tematice vor fi deosebit de apreciate: 
1. Asistență rapidă grupurilor 

vulnerabile pentru a preveni 
răspândirea în continuare a 
virusului. 

2. Buna guvernare și 
responsabilitatea actorilor 
statului. 

3. Combaterea știrilor false, în 
special a celor legate de 
coronavirus. 

4. Adaptarea la noile condiții – 
pentru a depăși dificultățile 
generate de pandemia 
coronavirusului și a întări 
capacitatea de a opera în timpul 
și după pandemie.  

Propunerile de proiect trebuie trimise 
la adresa blackseatrust@gmfus.org. 
Pentru a depune o propunere de 
proiect, organizațiile trebuie să 
completeze formularele de pe pagina 
programului. 

Bugetul 
proiectelor  

 trebui să fie sub 
25.000 USD.  
Cheltuielile 

administrative 
sunt limitate 

cumulativ la 25% 
din suma totală 

de atribuire. 

Propune-

rile vor fi 

primite 

în mod 

continuu, 

începând 

cu 27 

martie 

2020. 
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http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR2GqZgKiftL4ZSVJU738dAlLQfXUpGobLXLI_hw_v08cMIQ6Y_qtl4KqQA
http://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund?fbclid=IwAR2GqZgKiftL4ZSVJU738dAlLQfXUpGobLXLI_hw_v08cMIQ6Y_qtl4KqQA


  
 

Finantator 

 

 

  

Pályáztató 

  

Program de 

Finantare/ 

  

  

Kiírás  

Obiectivul programului/  

  

  

 

A program célja 

Solicitanti eligibili/ 

  

  

  

A pályázók köre 

Activitati eligibile/ 

  

  

 

Támogatás kérhető 

  

Valoarea 

Grantului/ 

  

  

Rendelkezésre 

álló 

keretösszeg 

Contributia 

bene-

ficiarului 

 

Önrész 

mértéke 

Termen 

Limita/ 

  

  

Benyújtási 

határidő 

Informatii 

Suplimenta-

re/Website 

program/ 

További 

információk 

Observa-

ții/ 

  

   

 Megjegy

-zések 

Kaufland 

România 

START 
ONG 2020 

Scopul principal al 
programului este acela 
de a încuraja 
organizațiile non-
guvernamentale, 
grupuri informale/ de 
inițiativă și instituțiile să 
dezvolte și să 
implementeze proiecte 
de responsabilitate 
socială, în domeniile 
menționate, care să 
ducă la dezvoltarea 
comunităților din care 
acestea fac parte. 
 

ONG-uri tinere, 
instituții  publice 
non-administrative 
și  grupuri 
informale/ de 
inițiativă. 

În cadrul programului vor fi 
finanțate proiecte încadrate 
în următoarele domenii: 

Educație 
Sănătate 
Mediu 
Social 
Cultură 

500.000 euro 
total. 

Pragul nr. 1: 
maximum 

1.000 
euro/proiect 

 
Pragul nr. 2: 
Între 1.000 și 

5.000 
euro/proiect 

 
Pragul nr. 3: 
Între 5.000 și 

10.000 
euro/proiect  

Programul se 
desfășoară 

prin 
intermediul 
unor runde 

succesive de 
apeluri de 
proiecte 

lansate în 
fiecare lună, 
pe data de 1, 
pe parcursul 
anului 2020 
până în luna 
decembrie 

inclusiv. 
Primul apel 
de proiecte 
va fi deschis 
solicitanților 
în data de 1 

martie 2020. 
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bene-
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Önrész 

mértéke 
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Limita/ 

  

  

Benyújtási 

határidő 

Informatii 

Suplimenta-

re/Website 

program/ 

További 

információk 

Observa-

ții/ 

  

   

 Megjegy

-zések 

Uniunea 

Europeană 

- Corpul 

European 

de 

Solidaritate  

Finantare 
actiuni de 
voluntariat si 
stagii pentru 
tineri - cerere 
de propuneri 
de proiecte 
2020 

Corpul european 
de solidaritate este 
initiativa Uniunii 
Europene care 
ofera tinerilor 
sansa de a face 
voluntariat sau de 
a se implica în 
proiecte în propria 
tara sau în 
strainatate pentru 
a ajuta comunitati 
si oameni din toata 
Europa.  

Orice organism public sau 
privat, grupuri de tineri 
înregistrate pe portalul 
Corpului european de 
solidaritate din cele 28 de 
state membre ale UE, tari 
candidate, tari ale Spatiului 
Economic European si tari 
partenere (Republica 
Moldova este eligibila) 

Prezenta cerere de 
propuneri vizeaza 
urmatoarele actiuni ale 
Corpului European de 
Solidaritate: 
-    proiecte de voluntariat, 
echipe de voluntari în 
domenii cu prioritate 
ridicata, stagii si locuri de 
munca, proiecte de 
solidaritate, „eticheta de 
calitate” parteneriate de 
voluntariat (acorduri 
specifice în cadrul 
cooperarii Africa-Caraibe-
Pacific 2018-2020(.  

Bugetul 
estimat al 

cererii: 
117.650.000 

€  

0% in functie 
de tipul de 

actiune 
 

Cererile 
pentru 

„Eticheta de 
calitate” 

pot fi 
depuse 

permanent. 
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 Támogatás kérhető 

  

Valoarea 

Grantului/ 

  

  

Rendelkezésre álló 

keretösszeg 

Contribu-

tia bene-

ficiarului 

 

Önrész 
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Limita/ 
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További 

információk 

Observa-

ții/ 

  

   

 Megjegy

-zések 

Comisia 

Europeana 

Initiativa 
"Interreg 
Volunteer 
Youth" 

diseminarea 
informatiei 
despre 
solidaritate si 
cooperare în 
Europa 

tineri cu vârsta între 18 si 
30 de ani pasionati de 
comunicare, care doresc 
sa ajute la diseminarea 
informatiei despre 
solidaritate si cooperare 
în Europa. 

Tinerii voluntari vor lucra 
fie în birourile 
Autoritatilor de 
management ale 
programului, fie in cele 
ale Secretariatelor 
comune.  
Pentru buna desfasurare a 
„Interreg Volunteer 
Youth", Comisia 
Europeana a decis sa 
instituie o Autoritate de 
management, iar aceasta 
responsabilitate sa fie 
atribuita Asociatiei 
Europene a Regiunilor 
Frontaliere (AERB). 
Contact pentru detalii: 
ivy@aebr.eu 

Programul acopera în 
special cheltuielile 
de calatorie, cazare, 
produse mancare si 
de asigurare. 

- 
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programului 
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Valoarea 
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Rendelke-

zésre álló 

keretösszeg 

Contribu-

tia bene-

ficiarului 

 

 

Önrész 

mértéke 

Termen 

Limita/ 

  

  

 

Benyúj-

tási 

határidő 

Informatii 

suplimenta 

re/Website 

program/ 

  

További 

információk 

Obser-

vații/ 

  

   

  

Megjegy

-zések 

Uniunea 
Europeana  

ORIZONT 
2020  

Dezvoltarea unei 
economii bazate pe 
cunoastere si inovare 
in cadrul Uniunii 
Europene  

-Intreprinzatori 
privati  
-Universitati  
-Centre de 
cercetare  

Structura Programului Cadru Orizont 2020: Excelenta 
stiintifica  
Tehnologii viitoare si emergente  
Actiunile Marie Curie  
Infrastructuri de cercetare  
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)  
Pozitia de lider in sectorul industrial  
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC) 
Nanotehnologii si materiale avansate  
Spatiu  
Accesul la finantarea de risc  
Inovarea in IMM-uri  
Tehnologii generice esentiale (KET)  
Provocari societale  
Sanatate, schimbari demografice si bunastare  
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente 
Mijloace de transport inteligente, ecologice si integrate  
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea eficienta a 
resurselor si a materiilor prime  
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si reflexive  
Securitate alimentara , agricultura durabila, cercetare 
marina si maritima si bioeconomie  
Societati sigure - protejarea libertatii si securitatii Europei 
si cetatenilor sai  
Alte activitati  
Raspandirea excelentei si largirea participarii  
Stiinta cu si pentru societate 

Variabila  Variabila  Variabil 
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Obiectivul programului 

  

  

 

 

A program célja 

Solicitanti eligibili 

  

   

 

 

A pályázók köre 

Activitati eligibile/ 
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Valoarea 

Grantului/ 

  

  

  

Rendelkezésre 

álló keretösszeg 

Contribu-

tia bene-

ficiarului 

 

 

Önrész 

mértéke 

Termen 

Limita/ 

  

  

 

Benyújtási 

határidő 

Informatii 

suplimenta 

re/Website 

program/ 

  

További 

információk 

Obser-

vații/ 

  

   

  

Megjegy-

zések 

Fundatia 
pentru 
Dezvoltarea 
Societatii 
Civile  

Cofinantari 
pentru 
proiecte 
europene 

Scopul competiției este 
acordarea de asistență 
financiară 
organizațiilor non-
guvernamentale 
beneficiare de proiecte 
finanțate din Fondul 
Social European 
(FSE) care contribuie 
direct la incluziunea 
socială a romilor. 
Asistența financiară 
vizează acordarea unei 
părți din contribuția pe 
care beneficiarii au 
obligația de a o asigura 
față de Autoritatea 
Contractantă. 

Pentru a aplica, solicitanții 
trebuie să îndeplinească 
cumulativ condițiile de 
eligibilitate prezentate 
mai jos:  
- să fie persoane juridice 
fără scop patrimonial 
(asociații, fundații etc.);  
- să fie beneficiari ai unui 
proiect finanțat din Fondul 
Social European (FSE), a 
cărui perioada de 
implementare a început în 
anul 2014;  
- proiectul să cuprindă 
activități care să implice în 
mod direct și în număr 
semnificativ persoane de 
etnie romă (cel puțin 25% 
din grupul țintă total al 
proiectului). 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU 
SOLICITAREA FINANȚĂRII:  
1. Cererea de finanțare;  
2. Centralizator cheltuieli în format Excel 
din care sa reiasă defalcarea finanțării 
solicitate pe tipuri de cheltuieli (se va 
tine cont că finanțarea solicitată va fi 
folosită pentru cheltuieli angajate în 
mod direct pentru îmbunătățirea 
situației romilor vizați de proiect). 
3. Documente de înființare  
4. Certificatul de Înregistrare Fiscală 
emis de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală;  
5.Certificat de Atestare Fiscală valabil, 
eliberat de Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală emis cu cel mult 30 
de zile înainte de data depunerii cererii; 
6. Documente din care să reiasă că 
organizația beneficiază de finanțare prin 
Fondul Social European, cum ar fi: copia 
contractului de finanțare, acord de 
parteneriat, scrisoare de recomandare 
asumată de beneficiarul programului sau 
orice alt document relevant în acest 
sens.  
7. Documente din care să reiasă 
procentul persoanelor de etnie romă din 
totalul grupului țintă, cum ar fi extras din 
cererea de finanțare, rapoarte tehnico-
financiare elaborate în cadrul 
proiectului. 

150.000 dolari 
SUA.  
Valoarea maximă 
a grantului 
pentru fiecare 
organizație este 
de 15.000 dolari 
SUA. 

- apelul va 
rămâne 
deschis 
până în 
momentul 
epuizării 
fondurilor 
disponibile 
prin această 
schemă de 
finanțare 
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Benyújtási 
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Informatii 

Suplimenta-
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program/ 

További 

információk 
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ții/ 

  

   

 Megjegy

-zések 

Norvég Alap  

/ 

Granturi 

Norvegiene 

Kétoldalú 
kapcsolatok – 
Aktív 
állampolgárok – 
2. kiírás 
/ 
Fondul pentru 
Relații 
Bilaterale -
Cetățenie 
Activă - Apel 2 

Civil szervezetek és a 
donor országokban 
működő szervezetek 
közötti 
együttműködések 
támogatása, közös 
projektek előkészítése 
/ 
Obiectivul prezentului 
Apel pentru Cereri de 
finanțare este să 
sprijine organizaţiile 
neguvernamentale din 
România și entități din 
statele donatoare în 
dezvoltarea de 
parteneriate durabile 
și pregătirea și 
depunerea unei Cereri 
de finanțare pentru un 
proiect în parteneriat 
cu statele donatoare în 
cadrul ACF România. 

Nem kormányzati 
és civil 
szervezetek 
pályázhatnak 
/ 
organizaţiile 
neguverna/ 
mentale 

Civil társadalom és 
aktív társadalmi 
részvétel támogatására 
irányuló projektek a 
veszélyeztetett 
társadalmi csoportok 
megerősítése 
érdekében.  
/ 
Activitățile eligibile din 
cadrul prezentului 
Apel sunt activități de 
mobilitate care 
creează sau întăresc 
baza pentru 
cooperarea actuală sau 
viitoare între 
organizațiile din 
România și entități din 
statele donatoare, 
pentru a pregăti 
elaborarea și 
depunerea unui 
proiect în parteneriat 
cu statele donatoare în 
cadrul Apelurilor 
pentru Cereri de 
finanțare ale Active 
Citizens Fund România 
(oricare rundă de 
finanțare). 

75.005 Euró 
(1.000-3.000 
Euró/projekt) 
/ 
Alocarea totală 
minimă pentru 
prezentul Apel 
pentru Cereri de 
finanţare este de 
77.005 EUR. 
Valoarea minimă 
a grantului per 
proiect este de 
1.000 EUR, iar 
valoarea maximă 
este de 3.000 
EUR, cu o limită 
maximă de 1.500 
EUR/ participant 
per călătorie. 

2021.04.01. 
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 Megjegy

-zések 

Norvég Alap  

/ 

Granturi 

Norvegiene 

Kétoldalú 
kapcsolatok  - 
Jó gyakorlatok 
cseréje  
/ 
Inițiative 
bilaterale - 
Transfer de 
bune practici 

A helyi fejlesztést, 
szegénység 
csökkentését és a 
romák társadalmi 
inklúzióját segíti a 
program.  
 
/ 
Facilitarea schimbului 
și transferului de 
informații, cunoștințe, 
tehnologie, experiență 
și bune practici între 
Promotorii de Proiect 
și partenerii lor din 
România, pe de o 
parte, respectiv 
entități relevante din 
Statele Donatoare și/ 
sau organizații 
internaționale, pe de 
altă parte, 

Civil szervezetek 
pályázhatnak 
 
/ 
 
ONG-uri 

Támogatást lehet 
igényelni a kétoldalú 
és hálózati 
találkozókon, 
képzéseken és 
workshopokon való 
részvételre, olyan 
tanulmányutakra, 
konferenciákra és 
szemináriumokra 
utazásra, amelyek 
relevánsak a 
megvalósítandó 
projekt témája 
szempontjából. 
/ 
Prin intermediul 
apelului este sprijinită 
participarea la întâlniri 
bilaterale și de tip 
rețea, sesiuni de 
formare și ateliere de 
lucru,  vizite de studiu, 
conferințe și seminare 
relevante pentru 
tematica proiectului 
aflat în implementare. 

50.000 Euró a 
teljes keret 
 
Maximum 5000 
EUR/projekt 
 
/ 
 
Suma totală 
alocată pentru 
finanţarea 
iniţiative 
bilaterale depuse 
în cadrul Apelului 
2 este de 50.000 
de euro. Valoarea 
maximă a 
grantului care 
poate fi alocata 
unei iniţiative 
bilaterale este de 
5.000 de euro. 

2024.05.01. 
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 Megjegy

-zések 

Mecanismul 

Financiar 

SEE 2014-

2021 şi 

Guvernul 

României 

Apel pentru 
propuneri de 
proiecte în 
domeniul 
incluziunii 
copiilor romi în 
școală (RCIS) 

Obiectivul 
general al 
Programului îl 
reprezintă 
creşterea 
capitalului uman 
şi consolidarea 
bazei de 
cunoştinţe 
acumulate în 
România – se 
materializează 
în domeniul 
incluziunii 
copiilor romi în 
şcoală (RCIS) 
prin proiecte 
naţionale. 
 

ONG-urile din 
România sau 
instituţiile 
publice din 
România active 
în domeniul 
incluziunii 
copiilor romi în 
şcoală.  
Acestea pot 
candida numai 
în numele unui 
consorţiu. 
Partenerii 
eligibili în 
consorțiu: școli 
românești in 
care sunt înscriși 
minimum 20% 
copii romi 
fiecare 

1) Formarea profesorilor care lucrează cu 
copii romi în domenii referitoare la: 
• Abordări de predare centrate pe elev; 
• Şcoala inclusivă şi predarea într-un mediu 

multicultural; 
• Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie 

activă; 
• Drepturile omului/copilului, toleranţă, 

anti-discriminare etc; 
2) Elaborarea de noi curricule şi/sau 
materiale didactice referitoare la un mediu 
incluziv şi multicultural (care pot fi produse 
intelectuale 1); 
3) Activităţi extracurriculare pentru părinţii 
romi şi neromi împreună: 
• Activităţi de învăţare / conştientizare 

referitoare la anti-discriminare, incluziune 
socială şi toleranţă, drepturile 
omului/copilului; 

4) Activităţi extracurriculare pentru elevii 
romi şi neromi împreună: 
• Activităţi de conştientizare referitoare la 

incluziunea socială, care susţin 
dezvoltarea unor abilităţi/atitudini 
sociale.  

Între 
60.000 și 
200.000 
euro / 
proiect 

variabil 04 iunie 
2021, ora 

13:00 

h
ttp

://w
w

w
.e

e
a4

e
d

u
.ro

/u
n

-n
o

u
-a

p
e

l-la
n

sat-astazi-3
-d

e
ce

m
b

rie
-

2
0

2
0

/?fb
clid

=Iw
A

R
3

1
q

yX
tLTitK

d
O

H
yR

0
A

5
9

u
K

M
9

ZC
ZTY

K
p

U
p

D
c2

m
m

6
rM

P
0

Zm
3

FN
k8

X
6

Iw
8

B
k

  

http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk
http://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/?fbclid=IwAR31qyXtLTitKdOHyR0A59uKM9ZCZTYKpUpDc2mm6rMP0Zm3FNk8X6Iw8Bk


  
 

 Finantator 

 

 

 

Pályáztató 

Program de 

Finantare/ 

  

  

Kiírás   

Obiectivul 

programului/  

  

  

A program célja 

Solicitanti eligibili/ 

  

   

 

A pályázók köre 

Activitati eligibile/ 

  

  

 

Támogatás kérhető 

  

Valoarea 

Grantului/ 

  

  

Rendelkezés-

re álló 

keretösszeg 

Contri-

butia 

bene-

ficiarului 

Önrész 

mértéke 

Termen 

Limita/ 

  

  

Benyújtási 

határidő 

Informatii 

Suplimenta-

re/Website 

program/ 

További 

információk 

Observa-

ții/ 

  

   

 Megjegy

-zések 

Autoritatea 

de 

Management 

pentru 

Programul 

Operațional 

Capital Uman 

2014-2020 

Schema de 
ajutor de 
minimis 
pentru 
înființarea de 
întreprinderi 
sociale (POCU 
4.16) 

Consolidarea 
capacității 
întreprinderilor 
de economie 
socială de a 
funcționa într-o 
manieră 
autosustenabilă 

• entități ale economiei 
sociale, rețele, uniuni, 
federații din sectorul 
economiei sociale; 

• entități relevante, 
respectiv: 

• furnizori de formare 
profesională autorizaţi 
publici şi privaţi; 

• furnizori de servicii de 
ocupare acreditați publici 
și privați; 

• furnizori de servicii 
sociale; 

• organizaţii sindicale şi 
organizații patronale; 

• asociaţii profesionale; 
• camere de comerț și 

industrie; 
• ONG-uri; 
• autorități publice centrale 

sau locale, exclusiv în 
calitate de parteneri, în 
parteneriat cu toate 
categoriile de entități 
eligibile menționate mai 
sus. 

Activitățile specifice sprijinite 
în cadrul apelului sunt 
structurate sub forma unei 
scheme pentru entități ale 
economiei sociale, care 
presupune parcurgerea a 3 
etape de implementare: 
 
Etapa I – Sprijin pentru 
înființarea de noi 
întreprinderi sociale; 
Etapa a II-a – Implementarea 
planurilor de afaceri și 
monitorizarea funcționării 
întreprinderilor sociale; 
Etapa a III-a de 
sustenabilitate - Asigurarea 
sustenabilității planurilor de 
afaceri ulterior perioadei de 
implementare a proiectului. 

224.408.684 
euro 

variabil 30 iunie 
2022, în 

limita 
fondurilor 

alocate 
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 Megjegy

-zések 

Uniunea 

Europeană și 

Guvernul 

României 

Reducerea 
numărului de 
persoane 
aflate în risc 
de sărăcie și 
excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din 
orașe/municip
ii cu peste 
20.000 
locuitori–
Etapa a III-a a 
mecanismului
Dezvoltareloc
alăplasatăsub
responsabilita
teacomunităţi
i(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL 
UMAN, AP 
5,OS 5.1) 

Reducerea 
numărului de 
persoane aflate 
în risc de sărăcie 
și excluziune 
socială din 
comunitățile 
marginalizate 
(roma și non-
roma) din 
orașe/municipii 
cu peste 20.000 
locuitori, cu 
accent pe cele 
cu populație 
aparținând 
minorității 
roma, prin 
implementarea 
de 
măsuri/operațiu
ni integrate în 
contextul 
mecanismului 
de DLRC 

• Autorități publice locale și 
unități cu personalitate 
juridică aflate în 
coordonarea sau 
subordonate acestora; 

• Furnizori acreditați de 
servicii specializate 
pentru stimularea 
ocupării forței de muncă; 

• Furnizori autorizați de 
formare profesională; 

• Centre autorizate de 
evaluare și certificare a 
competențelor 
profesionale obținute pe 
alte căi decât cele 
formale; 

• Furnizori de servicii 
sociale acreditați în 
condițiile legii; 

• Asociații și fundații; 
• Organizații sindicale; 
• Organizații patronale; 
• Întreprinderi sociale de 

inserție; 
• Angajatori; 
• Camere de Comerţ şi 

Industrie.  
• Unităţi şcolare și 

Inspectorate Școlare 
Județene 

În anul 2017, au fost selectate 
37 de Strategii de Dezvoltare 
Locală din orașe/municipii cu 
peste 20.000 locuitori, 
gestioante de GAL-uri. GAL 
implementează SDL-urile prin 
lansarea de apeluri aferente 
intervențiilor specifice 
acestor strategii. Activitățile 
finanțate prin POCU sunt: 
•Sprijin pentru accesul și/sau 
menținerea pe piața muncii 
•Susținerea 
antreprenoriatului în cadrul 
comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont propriu 
•Sprijinirea dezvoltării/ 
furnizării de servicii sociale/ 
medicale/ medico-sociale, 
inclusiv în cadrul centrelor 
comunitare integrate  
•Sprijin pentru creșterea 
accesului și participării la 
educație 
•Activități de îmbunătățire a 
condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă 
•Asistență juridică pentru 
reglementarea actelor de 
identitate, de proprietate, de 
stare civilă 
•Combaterea discriminării și 
a segregării. 

Valoarile 
minime și 
maxime ale 
proiectelor 
sunt stabilile 
de GAL-uri 
prin 
Ghidurile 
proprii 
aferente 
SDL-urilor 
aprobate 

variabil 31 
decembrie 

2021 
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