PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Bursa student
antreprenor măsură activă
pentru creșterea
participării
studenților din
categorii
vulnerabile
la programe de
studii de licență
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.7, OS
6.9, OS 6.10)

NOU!
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Obiectivul
programului
Creșterea accesului
și echității în
învățământul
superior din
România, în
vederea diminuării
ratei de abandon al
studiilor, prin
asigurarea de sprijin
financiar studenților
din categorii
vulnerabile si prin
creșterea
atractivității ofertelor
educaționale, în
special în ceea ce
privește
antreprenorialul,
corelat cu
îmbunătățirea
competentelor
cadrelor didactice
din
universități.

Solicitanți eligibili
Instituţii de învăţământ
superior acreditate,
publice şi private.

Activități eligibile

•
•

Sunt încurajate
parteneriatele cu:
•
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile studenţeşti

•

Parteneri sociali din
învăţământul superior sau
din medii publice și
private.

•
•

Instituirea şi utilizarea unor pachete
integrate de măsuri de asistenţă
educațională și sprijin financiar;
Sprijinirea accesului la învățământul terțiar
prin activități comune derulate cu elevi,
studenți și personal didactic;
Alte acțiuni inovative care sprijină
participarea la învăţământul terțiar, inclusiv
activități de cooperare transnațională;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
terțiar universitar și non-universitar
organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ
superior acreditate, în ceea ce privește
conținutul educațional inovator şi resursele
de învăţare moderne şi flexibile, inclusiv
prin parteneriate cu agenți economici, stagii
de pregătire la agenți economici, programe
de schimb de experiență şi diseminare de
bune practici;
Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+;
Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic
organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ
superior acreditate care să promoveze
experienţe de învăţare de calitate (ex:
resurse de studiu moderne şi flexibile,
promovarea educației antreprenoriale etc.)
prin corelarea cu nevoile pieţei muncii din
sectoarele economice cu potențial
competitiv, identificate conform SNC şi din
domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI.

Valoarea
grantului
Maxim
1.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

25 iulie
2018, ora
16.00

https://bit.ly/2I
sFbLV

10 MAI 2018

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători postdoctorat
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea numărului
absolvenților de
învățământ terțiar
universitar și non
universitar care își
găsesc un loc de
muncă urmare a
accesului la activități
de învățare la un
potențial loc de
muncă / cercetare/
inovare, cu accent
pe sectoarele
economice cu
potențial competitiv
identificate conform
SNC şi domeniile de
specializare
inteligentă conform
SNCDI.

Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Institute/centre de
cercetare acreditate,
inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Academia Română.
Este obligatorie
includerea în parteneriatul
unui proiect a cel puțin
uneia din categoriile de
organizații detaliate mai
jos:
Angajatori;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
Instituții și organizații
membre ale Pactelor
Regionale și
Parteneriatelor Locale
pentru
Ocupare și Incluziune
Socială
Este obligatorie
includerea în proiect în
calitate de solicitant sau
partener a cel puțin unei
Instituţii de învăţământ
(ISCED 8), publică şi
privată, acreditată.
Intervențiile eligibile în
cadrul acestui apel se
adresează regiunilor mai
puțin dezvoltate: NordEst, Nord-Vest, Vest, SudVest Oltenia, Centru, SudEst și Sud- Muntenia.
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Activități eligibile

•

•

•

•

Organizarea și derularea programe de
învăţare prin experienţă practică, furnizarea
de servicii de consiliere şi orientare
profesională, necesare creșterii
angajabilității în domeniul studiilor realizate.
Aceste programe complementare vor fi
axate pe dobândirea de competente
transversale corelate cu necesitățile pieței
muncii, formarea de competențe
antreprenoriale, utile studenților (ISCED 8)
și cercetătorilor postdoctorat.
Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor
dintre universităţi și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale, cu aplicaţii
directe în economie, cu atenţie deosebită
acordată sectoarelor economice cu
potential competitiv identificate conform
SNC şi din domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI.
Activităţi de cercetare şi de colaborare în
reţea pentru tinerii cercetători în scopul
creării de sinergii între cercetare şi inovare,
în special în ceea ce priveşte
complementaritatea cu sectoarele
economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC şi din domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI,
în sprijinul internaționalizării învățământului
terțiar;
Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/ sectorul privat sau public către
instituţiile de învăţământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum şi de la
instituţiile de învăţământ către întreprinderi,
pentru a răspunde nevoilor angajatorilor la
nivel regional/local.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

25 iulie
2018, ora
16.00

https://bit.ly/2I
6jjT7

10 MAI 2018

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Proiecte pentru
clustere de inovare
2018

Prezentul tip de
proiect se
adresează
clusterelor de
inovare, fiind
finanțate investiții
pentru cercetaredezvoltare, activități
de inovare și
activități de
exploatare în
clusterele inovative.

Entitatea juridică unică ce
reprezintă, administrează
și exploatează un cluster
de inovare din România

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.1,
Acţiunea 1.1.1)

Activități eligibile

•

SAU
un membru oficial al
organizației clusterului:
•
•

APEL NELANSAT

•

Societate comercială
Institut naţional de
cercetare-dezvoltare
sau instituţie de
învăţământ superior
de stat acreditată
Cameră de comerţ

•

•
•

Clusterul de inovare
trebuie să fie constituit
într-o entitate juridică.
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Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități
CD comune în clusterele de inovare și/sau
modernizarea facilităților CD comune
existente (departamente/centre/laboratoare
de cercetare dezvoltare comune, care
aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic
în cadrul unui sau unor partener/i din cadrul
clusterului);
Activități de inovare în clustere (obținerea,
validarea și protejarea brevetelor și altor
active necorporale care aparțin clusterului,
detașarea de personal cu înaltă calificare
în organizația clusterului de la o organizație
de cercetare sau de la o întreprindere
mare);
Achiziția de servicii de consultanță în
domeniul inovării și achiziția de servicii de
sprijinire a inovării;
Activități de exploatare pentru sprijinirea
funcționării clusterelor (animarea și
promovarea clusterului, operarea
instalațiilor clusterului (sau gestionarea
activelor de cercetare ale clusterului),
organizarea de programe de formare,
ateliere, conferințe.

Valoarea
grantului
Minim
930.000 lei
Maxim
34.875.000 lei
Maxim
23.250.000 lei
dacă proiectul
conține
activități de
inovare pentru
cluster

Contribuția
beneficiarului
Investiții în
clustere de
inovare –
minim 35%
Activități de
inovare
(numai pentru
IMM) – minim
50%
Activități de
exploatare în
clustere de
inovare –
minim 50%

Termen
limita
Apel
nelansat
Ghid supus
consultării
publice
pînă în 26
mai 2018.

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/42
9

Observaţiil
e şi
sugestiile
pot fi
trimise la
adresa de
mail: struct
urale@rese
arch.gov.ro
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Dialoguri UE –
Canada ale
societăţii civile în
domeniul
tineretului

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Promovarea
intereselor
strategice ale
Uniunii Europene la
nivel mondial prin
sprijinirea cooperării
în domenii de
interes reciproc cu
principalii actori
internaţionali

Organizaţii non-profit de la
nivel naţional sau local,
agenţii, operatori din
sectorul public, autorităţi
locale, grupuri de reflecţie,
universităţi, organizaţii
internaţionale

Instituirea unor dialoguri între UE şi Canada în
domeniul tineretului, care să ofere o platformă în
care se pot întalni organizaţii relevante pentru
tineri şi organizaţii care se află în contact cu
tinerii pentru a face schimb de opinii şi de
experienţe pe teme de interes pentru tinerii
proveniţi din Uniunea Europeană şi din Canada

Minim
150.0000 euro

Dialogul ar putea să se concentreze pe trei subteme:
a) Prevenirea şi combaterea extremismului
violent;
b) Schimbările climatice: discutarea impactului
schimbărilor climatice (de exemplu, asupra apei,
a alimentelor şi a securităţii energetice);
c) Egalitatea de gen.
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Contribuția
beneficiarului
Minim 20%
Maxim 45%

Maxim
450.000 euro

Termen
limita
10 iulie
2018

Informații
suplimentare
https://webgat
e.ec.europa.e
u/europeaid/o
nlineservices/index
.cfm?do=publi
.welcome&nb
PubliList=15&
orderby=upd&
orderbyad=De
sc&searchtyp
e=RS&aofr=1
59496
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Infrastructura de
inovare și transfer
tehnologic

Dezvoltrea entităților
de inovare și
transfer tehnologic
(ITT) din mediul
urban şi rural, în
domeniile de
specializare
inteligentă naţionale
şi/ sau regionale

Unităţi şi instituţii de drept
public

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
A)

APEL NELANSAT

Activități eligibile

•

Unităţi şi insituţii de drept
privat
Forme asociative între
acestea

Solicitantul/ liderul de
parteneriat/ membrul
parteneriatului trebuie să
fi depus scrisoarea de
intenţie în cadrul apelului
regional cu privire la
exprimarea interesului
pentru prezentul apel.

•

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de
inovare şi transfer tehnologic (ITT),
respectiv construcţia, extinderea şi
dotarea cu echipamente și software
necesare
achiziționarea de servicii de transfer
tehnologic specifice (altele decât cele
oferite de angajații centrelor de inovare și
transfer tehnologic)

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
Maxim
3.000.000
euro

În cazul în
care proiectul
cuprinde doar
componenta
de minimis:
Minim
100.000 euro
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Pentru
componenta
de ajutor
regional:
Minim 50% în
cazul
întreprinderilor
mari

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Minim 40% în
cazul
întreprinderilor
mijlocii
Minim 30% în
cazul
întreprinderilor
mici si micro

Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim 10%
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operaţiunea
B)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creşterea inovării în
firme prin susţinerea
entităților de inovare
şi transfer tehnologic
în domenii de
specializare
inteligentă

Componenta
investiţională aferentă
ajutorului de stat regional
se acordă parteneriatului
dintre membrii asocierii în
participaţiune constituite
în vederea creării parcului
parcului ştiinţific şi
tehnologic (instituţie de
învăţământ superior
acreditată şi/ sau o unitate
de cercetare dezvoltare,
pe de o parte şi regii
autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini)

Activități eligibile

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi
sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul
urban şi rural, din zonele cu concentrare
economic din regiunile mai puţin dezvoltate din
România, respectiv:
a)

b)

Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice
şi tehnologice, respectiv construcţia,
extinderea şi dotarea cu echipamente şi
software necesare;
Achiziţionarea de servicii de transfer
tehnologic specific (altele decât cele oferite
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice)

Valoarea
grantului
Minim
100.000 euro
și maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul apel

Contribuția
beneficiarului
Minim 50%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Pentru
componenta
de minimis:
maximum de
200.000 euro

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia
trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare
a axei prioritare 1.

Componenta de servicii
aferentă ajutorului de
minimis se acordă
exclusiv membrului
asocierii desemnat să
implementeze activităţile
de transfer tehnologic
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

IMM-uri în
parteneriat cu
entitățile de
inovare si transfer
tehnologic

Realizarea de
investiții pentru IMMuri pentru
implementarea unui
rezultat al cercetării
– inovării în
parteneriat cu un
ITT

Intreprinderi mici şi mijlocii
în parteneriat cu o entitate
de transfer tehnologic
acreditată

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării
în domeniile de specializare inteligentă naţionale
şi/ sau regionale.

Minim 25.000
euro

Investiţii eligibile:

Maxim
200.000 euro

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 1,
PI 1.1, Operațiunea
C)

-

-

-

Investiţii în active corporale
Investiţii în active necorporale strict
necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul
productive
Investiţii în realizarea de instrumente
de comercializare on-line a
serviciilor/produselor proprii ale
solicitantului
Investiţii de dezvoltare experimentală
Investiţii în alte activităţi de inovare
Investiţii în activităţile de realizare a
produsului sau procesului

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita

Informații
suplimentare

25 iunie
2018, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/1
-consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

Proiectul va conţine activităţi pentru
introducerea în producţie a rezultatelor
cercetării-dezvoltării sau a dreptului de
proprietate intelectuală
Investiţii eligibile:
Achiziţionarea de active necorporale şi
corporale (utilaje, instalaţii şi echipamente) strict
necesare pentru introducerea rezultatelor
cercetării în ciclul productiv, dimensionate la
volumul real de producţie.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Incubatoare de
afaceri

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 2,
PI 2.1, Apel 2.1B)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
structurilor suport de
incubare a afacerilor

Fondatori ai incubatorului
de afaceri: autorități ale
administrației publice
locale, instituții sau
consorții de instituții de
învățământ superior
acreditate, institutele,
centrele si stațiunile de
cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț,
societăți comerciale,
asociații și fundații,
patronate sau sindicate
Parteneriate între
fondatorii incubatorului de
faceri

Activități eligibile
Regio finanţează doar incubatoare de afaceri
sectoriale, care oferă toată gama de servicii
necesare celor care au o idee fezabilă,
aplicabilă într-un anumit sector, expresie a
potențialului endogen existent în acel teritoriu.
Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
• lucrări de construire a spațiilor aferente
incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale
aferente. Este eligibilă inclusiv
reabilitarea/reconversia unui imobil existent
neutilizat și dotarea acestuia cu active
corporale, necorporale, în scopul creării unui
incubator de afaceri. Prin ”imobil neutilizat”
se înțelege acel imobil care nu a fost utilizat
în nicio activitate, în anul curent depunerii
cererii de finanțare și în ultimii doi ani
calendaristici anteriori anului depunerii
cererii de finanțare.
• achiziţionarea de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice, birotică, de natura
mijloacelor fixe.
• achiziţionarea de instalaţii/ echipamente
specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează
surse regenerabile (alternative) de energie
pentru eficientizarea activităţilor derulate în
cadrul incubatorului.
• Investiții în active necorporale: brevete,
licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi şi active similare.
Sunt eligibile și investiții în realizarea de
instrumente de comercializare on-line a
serviciilor/ produselor rezidenților
incubatorului.

Valoarea
grantului
Minim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

9 iulie
2018, ora
12:00

http://regioadrcentru.ro/g
hidurideschisedepunerii/

Maxim
7.000.000
euro

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi
capital, altele decât cele oferite de administrator
în funcţie de cerinţele rezidenţilor
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
relevanței
învățământului
terțiar universitar
in relație cu piața
forței de muncă și
sectoarele
economice
competitive

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 10,
PI 10.3)
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Obiectivul
programului
Sprijinirea
investițiilor în
infrastructura
învățământului
terțiar universitar

Solicitanți eligibili
Instituţiile de învăţământ
superior de stat

Activități eligibile

Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii educaţionale
universitare

Valoarea
grantului
Valoarea unui
proiect:

minim
100.000 euro
maxim
6.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limita

Informații
suplimentare

24 iulie
2018, orele
12:00

http://regioadrcentru.ro/1
0-1-investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/

10 MAI 2018

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Program de
susținere a
antreprenoriatului
pentru Tineri
NEETs I

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 1, OS 1.1 SI 1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului
Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
şomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)
Îmbunătăţirea
nivelului de
competenţe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEETs șomeri cu
vârsta între 16 - 24
ani, înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)

Solicitanți eligibili

Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
furnizori de servicii de
ocupare / evaluare şi
certificare a
competenţelor autorizaţi;
organizaţii sindicale şi
patronale;
asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
ONG-uri;
Organizatii de tineret;
universități acreditate;
Ministerul Economiei şi
instituţii/ agenţii/
organizaţii subordonate/
coordonate de acesta;
Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat şi instituţii/
agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate
de acesta

Activități eligibile
Prin acest apel vor fi finanțate proiectele
competitive care vizează:
•

•

Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs
șomeri cu domiciliul sau reședința în
regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia
în domeniul antreprenoriatului în vederea
creării de întreprinderi, precum şi programe
de tutorat/ mentorat pentru creşterea şi
consolidarea afacerilor.

Acordarea de sprijin financiar pentru
înființarea de întreprinderi de către tinerii
NEETs șomeri, cu domiciliul sau reședința
în regiunile Centru, Sud-Est şi Sud
Muntenia

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Beneficiari
persoane
juridice de
drept privat
fără scop
patrimonial –
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2u
Z7QxR

Instituții
publice,
Instituțiile de
învățământ
superior
acreditate –
minim 2%

În cadrul celei de-a doua etape cadru,
întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o
schemă de ajutor de minimis. Valoarea
sprijinului financiar acordat în cadrul acestei
scheme va fi de maximum 40.000 euro/
întreprindere, calculat la cursul inforeuro din
luna iulie 2017.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Măsuri integrate de
prevenire a
părăsirii timpurii a
şcolii

Reducerea părăsirii
timpurii a școlii prin
măsuri integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților egale
pentru elevii
aparținând grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma și
elevii din mediul
rural/ comunitățile
dezavantajate socioeconomic

Agenţii, structuri/ alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MEN şi alte organisme
publice cu atribuţii în
domeniul educaţiei şi
formării profesionale – de
la nivel județean
Instituţii de învăţământ
(ISCED 1-3) acreditate,
publice şi private, din
reţeaua şcolară naţională

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.3, 6.5,
6.6)

APEL NELANSAT

Autoritățile publice locale
cu atribuții în domeniul
educaţiei de nivel
preuniversitar
Partenerii pot fi:
•
MEN,
•
Furnizori de servicii
de orientare,
consiliere, mediere
şcolară şi servicii
alternative, publici şi
privaţi,
•
Parteneri sociali din
învăţământul
preuniversitar (ex.
organizaţii sindicale),
•
Instituţii de cult şi
asociaţii religioase,
•
Administrația
Națională a
Penitenciarelor şi
instituţii subordonate,
•
Instituţii/agenţii
guvernamentale cu
atribuţii în domeniul
incluziunii sociale,
•
ONG-uri
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Activități eligibile

•

•

•
•
•
•
•

•

•

Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare
la decizia școlii (CDȘ) care sprijină
achiziția competențelor cheie ale elevilor
din învățământul obligatoriu;
Elaborarea de materiale didactice care
sprijină implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi și cadre didactice), în special
cele de tipul resurselor educaționale
deschise;
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din
învățământul preuniversitar;
Promovarea unor măsuri integrate de
mobilitate pentru personalul didactic;
Dezvoltarea de mecanisme de prevenire
și monitorizare a segregării în școli;
Stimulente pentru participarea la
programe de Școală după școală;
Dezvoltarea unor mecanisme de susținere
a procesului de dezvoltare și furnizare a
curriculum-ului la decizia școlii prin
implicarea parteneriatelor;
Accesibilizarea învățământului obligatoriu
pentru elevi cu cerințe educationale
speciale prin asigurarea de materiale de
învățare adaptate nevoilor acestora;
Realizarea de studii tematice privind
aplicarea curriculumului revizuit și
achizițiile competențelor cheie cu
focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea
roma, copii din medii dezavantajate socioeconomic, din mediul rural și copii/tineri
cu dizabilități.

Valoarea
grantului
Pentru
regiunile mai
puțin
dezvoltate,
valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/24
6

Pentru
regiunea
dezvoltată
(București
Ilfov),
valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 1.200.000
euro
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Măsuri de
optimizare a
ofertelor de studii
din învățământul
superior în
sprijinul
angajabilității

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.ii, OS
6.9, OS 6.10)

Obiectivul
programului
Creșterea
atractivității ofertelor
educaționale din
învățământul terțiar
universitar și nonuniversitar organizat
în cadrul instituțiilor
de învățământ
superior acreditate

Îmbunătățirea
competentelor
cadrelor didactice
universitare de a
proiecta și oferi
programe de studii
bazate pe nevoile
studenților/cursanțilo
r, in vederea unui
răspuns mai adecvat
cerințelor unei piețe
de locuri de muncă
în continuă
schimbare.

Solicitanți eligibili
Instituţii de învăţământ
superior acreditate,
publice şi private

Activități eligibile

•

Partenerii pot fi instituții
similare categoriilor de
solicitanți eligibili și/sau
categorii de organizații
detaliate mai jos:
ONG-uri, inclusiv
asociaţiile studenţeşti;
Parteneri sociali din
învăţământul superior sau
din medii publice și
private.

•

•

•
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Dezvoltarea de oferte educaționale cu
conţinut inovator în învăţământul terțiar
universitar și non-universitar tehnic
organizat în cadrul instituțiilor de
învățământ superior acreditate care să
promoveze experienţe de învăţare de
calitate (ex: resurse de studiu moderne şi
flexibile, promovarea educației
antreprenoriale etc.) prin corelarea cu
nevoile pieţei muncii din sectoarele
economice cu potențial competitiv,
identificate conform SNC şi din domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI.
Perfecționarea profesională specializată
pentru personalul didactic din învățământul
terțiar universitar și non-universitar
organizat în cadrul instituțiilor de
învăţământ superior acreditate în ceea ce
privește conținutul educațional inovator şi
resursele de învăţare moderne şi flexibile,
inclusiv prin parteneriate cu agenți
economici, stagii de pregătire la agenți
economici, programe de schimb de
experiență şi diseminare de bune practice;
Valorificarea rezultatelor programelor
anterioare de mobilitate ale personalului
didactic susținute din ERASMUS+ în
vederea completării formării
inițiale/continue a acestuia în relație cu
domeniile de formare stabilite în cadrul
prezentei PI. Acțiunile avute în vedere se
bazează inclusiv pe consultări cu rețele
internaționale de cercetare și de afaceri, în
completarea celor de la nivel național;
Alte acțiuni inovative, inclusiv prin activități
de cooperare transnațională.

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
27 aprilie
2018

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/40
0/am-pocu-vaprelungi,printr-uncorrigendum,perioada-dedepunere-aproiectelor-cuprivire-laoptimizareaoferelor-destudii-din%C3%AEnv%
C4%83%C8%
9B%C4%83m
%C3%A2ntulsuperiorp%C3%A2n%
C4%83-ladata-de-27aprilie
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Proiecte de
infrastructuri de
cercetare pentru
instituţii publice de
CD/ universităţi

Creșterea capacității
de cercetare prin
sprijinirea participării
la infrastructurile de
cercetare de interes
european din
Roadmap-ul aprobat
de European
Strategy Forum on
Research
Infrastructures
(ESFRI) și prin
crearea sau
modernizarea unor
infrastructuri de
interes național sau
regional, astfel cum
au fost selectate în
lista/ Roadmap-ul
infrastructurilor de
cercetare ale
României pentru
perioada 2017-2025

Organizaţie de cercetare
și diseminare a
cunoştinţelor
(universităţile sau
institutele de cercetare,
agenţiile de transfer de
tehnologie, intermediarii
pentru inovare, entităţile
de cercetare colaborativă
fizică sau virtuală)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.1,
Acţiune 1.1.1)

APEL NELANSAT
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care are o relaţie de
colaborare cu o structură
economică de tip cluster
sau urmează să facă
parte dintr-o structură
economică de tip cluster
emergentă și
ale cărei proiecte de
infrastructură de cercetare
sunt incluse în Roadmapul național de cercetare.

Activități eligibile
Se finanţează numai proiectele a căror arie de
cercetare propusă prin proiect se concentrează
pe următoarele domenii tematice prioritare:
•
•
•
•
-

Domeniile de specializare inteligentă:
Bioeconomia
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor,
spaţiu şi securitate
Energie, mediu şi schimbări climatice
Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
Sănătate, domeniu prioritar de interes
naţional.

În cadrul prezentului apel de proiecte se va
sprijini realizarea de:
•
Instalații, laboratoare fixe sau mobile,
centre de cercetare noi sau modernizate,
•

Dotarea cu echipamente şi instrumente de
cercetare

Valoarea
grantului
Valoarea
finanţării
publice
nerambursabil
e, pentru un
proiect, va fi
cuprinsă între
4.500.000 lei
si 92.000.000
lei
(echivalentul
în lei a 20
milioane
Euro).

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://bit.ly/2C
ZMU1l

Valoarea
totală a
proiectului nu
poate depăşi
250.000.000
lei (50
milioane
Euro).
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Proiect tehnologic
inovativ

Încurajarea
investițiilor private în
CDI, prin creșterea
numărului de
întreprinderi care
urmăresc
introducerea inovării
în activitatea proprie
prin proiecte care
dezvoltă produse
și/sau procese noi
sau substanțial
îmbunătățite, în
scopul producției și
comercializării,
bazate pe cercetare
sau pe drepturi de
proprietate
industrială.

Întreprinderile mari,
mijlocii sau mici din
România cu activitate de
cercetare dezvoltare, dar
pentru care activitatea de
cercetare dezvoltare nu
constituie obiectul
principal de activitate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.3,
Acțiune 1.2.1)

Propunerile de proiect se
depun individual de către
un singur solicitant
întreprindere sau în
consorțiu de către un
solicitant întreprindere,
care este coordonator al
proiectului, și una sau
maxim două organizații de
cercetare partenere, cu
care se realizează
activități de cercetare
dezvoltare în colaborare
efectivă.
Organizațiile de cercetare
pot fi:
- instituții de învățământ
superior
- instituții cu activitate
principală cercetareadezvoltarea (cod CAEN
72)
- instituții cu activitate
principală diseminarea la
scară largă a rezultatelor
unor activități CD prin
predare, publicare sau
transfer de cunoștințe
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Activități eligibile

•
•
•
•
•

•
•

Cercetare industrială
Dezvoltare experimentală
Realizarea de studii de fezabilitate
pregătitoare pentru activitățile CD
Activități de inovare privind obținerea,
validarea și protejarea brevetelor si altor
active necorporale
Alte activități de inovare: - detașarea de
personal cu înaltă calificare - achiziția de
servicii de consultanță în domeniul inovării
- achiziția de servicii de sprijinire a inovării
Inovare de proces și organizațională
Investiții inițiale pentru inovare în vederea
introducerii în producție a rezultatelor
obținute din cercetare-dezvoltare

Prezenta in proiect a activităților de dezvoltare
experimentală este obligatorie. Prezenta in
proiect a activităților pentru introducerea în
producție a rezultatelor cercetării (investiții
inițiale pentru inovare) este obligatorie.
Proiectele se pot adresa numai următoarelor
domenii tematice prioritare:

Valoarea
grantului
Valoarea
grantului:
Maxim
22.500.000 lei

Valoarea
totală a
proiectului
(costuri
eligibile şi
neeligibile) nu
poate depăşi
echivalentul în
lei a 50
milioane euro.

Contribuția
beneficiarului
Pentru
activitățile
realizate de
organizațiile
de cercetare
partenere –
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

16 mai
2018, ora
23,59

http://bit.ly/2iQ
o8EU

Pentru
întreprinderi,
cotele de
finanțare se
calculează ca
procent din
costurile
eligibile ale
proiectului, pe
categorii de
activități și în
funcție de tipul
întreprinderii
(mare,
mijlocie,
mică).

Specializare inteligentă
• Bioeconomia
• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor,
spaţiu și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
Sănătate, domeniu prioritar de interes național.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finanțare
Proiecte de tip
cloud și de
infrastructuri
masive de date

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, PI 1a, OS
1.1, Acțiune 1.1.2)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea capacității
de cercetare în
scopul ridicării
nivelului de
competitivitate
științifică pe plan
internațional al
universităților și
institutelor de
cercetare

Solicitanții trebuie să fie
organizații de drept public
de cercetare și diseminare
a cunoștințelor, cu
personalitate juridică:

Prezentul apel are ca scop oferirea suportului
pentru dezvoltarea de infrastructuri de tip
CLOUD, folosind soluții de CLOUD tip privat,
dar fiind încurajate şi proiecte care dezvoltă
soluții de infrastructură conectabilă cu alte
resurse existente de Cloud, într-un model hibrid.

Maxim
5.000.000 lei/
proiect

- Instituții de învățământ
superior de drept public
acreditate, sau structuri
ale acestora
- instituții CD de drept
public:
institute naționale de
cercetare-dezvoltare,
institute, centre sau
stațiuni de cercetare ale
Academiei Române și de
cercetaredezvoltare ale
academiilor de ramură,
institute, centre sau
stațiuni de cercetaredezvoltare organizate ca
instituții publice ori de
drept public o centre
internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate în baza unor
acorduri internaționale

Astfel, solicitanții trebuie să fie acceptați într-o
structură internațională pentru standardizarea,
interconectarea și utilizarea resurselor de calcul
(memorandum de înţelegere sau acord de
participare) sau să prezinte un acord de
interconectare cu sisteme CLOUD europene
deținute de centre academice.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.fon
duriue.ro/images/f
iles/programe/
COMPETITIVI
TATE/POC/20
17/24.11.2017
/Ghid_draft_C
LOUD__v_pe
ntru_publicare
__22_noiembr
ie.pdf

Tipuri de activități eligibile:
1. Achiziția de echipamente IT, echipamente
pentru comunicații și echipamente conexe
necesare pentru funcționarea centrului de
resurse CLOUD și a INFRASTRUCTURILOR
MASIVE DE DATE
2. Achiziția de aplicații informatice și licențe
pentru software specifice funcționării CLOUD și
INFRASTRUCTURILOR MASIVE DE DATE
(inclusiv middleware)
3. Realizarea de servicii și aplicații informatice
necesare pentru administrarea și funcționarea
centrelor de resurse CLOUD și pentru
INFRASTRUCTURILE MASIVE DE DATE
(altele decât cele achiziționate pe proiect)
4. Achiziția de servicii de asistență tehnică
Etc.

PAGINA 15 DIN 23

10 MAI 2018

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Islanda,
Lichtenstein
şi Norvegia

Program de
finanțare
Fondul de
Finanţare pentru
Cooperare
Regională al
Spaţiului
Economic
European şi al
Norvegiei

Obiectivul
programului
Fondul
vizează consolidare
a cooperării
transfrontaliere și
transnaționale între
cele 3 țări
donatoare, 15 țări
beneficiare și 10
state care nu sunt
membre ale UE

Solicitanți eligibili
Consorțiu format din
organizații din cele 3 țări
donatoare, 15 țări
beneficiare și 10 state
care nu sunt membre ale
UE

Activități eligibile
Fondul sprijină cooperarea sub forma
schimbului de cunoștințe, a schimbului de bune
practici și a consolidării capacităților în cadrul
sectoarelor prioritare ale granturilor SEE și
Norvegiei pentru perioada 2014-2021:
•
•

Consorțiul trebuie să fie
format din organizații din
cel puțin trei țări eligibile.

•
•
•

inovare, cercetare, educație și
competitivitate;
incluziune socială, ocuparea forței de
muncă în rândul tinerilor și reducerea
sărăciei;
mediul, energia, schimbările climatice și
economia cu emisii reduse de carbon;
cultură, societate civilă, buna guvernare,
drepturi și libertăți fundamentale;
justiție și afaceri interne.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Organizațiile
neguvername
ntale: minim
10% din
cheltuielile
eligibile (până
la 50% din
cofinanțarea
necesară
poate lua
forma
contribuțiilor în
natura sub
forma de
munca
voluntara)

1 iulie 2018

https://eeagra
nts.org/region
alcooperation

Parteneri de
proiect cu
statut de
universități și
organizații de
cercetare:
minim 10%
din cheltuielile
eligibile;

Pentru
candidaturil
e evaluate
pozitiv
după prima
etapa, data
limită
pentru
prezentare
a întregii
propuneri
este 15
decembrie
2018.

alte entități:
minim 15%
din cheltuielile
eligibile
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul cercetării
si inovării;

Organizații de cercetare
de drept public sau privat
din România care
implementează proiectele
câștigate la competițiile
Orizont 2020

Finanțarea naționala se aloca pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe
etc.). Aceasta finanțare va fi alocata
departamentului din universitate sau institutului,
care derulează proiectul finanțat de Comisia
Europeană.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de CE
de tip ERA
Chiar;
Pentru restul
instrumentelor
de finanțare
din Programul
Orizont 2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România in
calitatea de
coordonator al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de CE
asociat
instituției
gazda din
România in
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
Europeană de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani la
Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in viitoarele
proiecte Orizont
2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor romanești
in proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe in
totalul cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.
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Activitățile propuse trebuie sa conducă la
consolidarea capacitații instituționale de a
participa in mod susținut la noi competiții
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
instituțiilor de profil;
creșterea eficientei
utilizării resurselor in
organizațiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calității si
relevantei
activităților CDI;
creșterea
atractivității
sistemului si
deschiderea
organizațiilor de
cercetare către
comunitatea
internaționala;
modernizarea
administrației
publice din sectorul
cercetării.
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Solicitanți eligibili
Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora
Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:
•

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente,
reintegrarea cercetătorilor din diaspora,
burse pentru cercetători debutanți,
mobilitatea cercetătorilor, premiere
rezultate cercetare)

•

Suport CDI
(Dezvoltare instituționala, investiții,
integrare si interconectare)

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala
.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Creșterea
competitivității
economiei
romanești prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Obiectivul
programului
Stimularea
progresului
întreprinderilor pe
lanțurile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitățile
publice, prin
maximizarea valorii
adăugate din
producția de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
științifica;
creșterea capacitații
întreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generație
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelor-tinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
inițiativa sectorului
privat;
susținerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitanți eligibili
Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema2competitivitate
.pdf

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:

Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome

•
•
•

Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiect experimental-demonstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul
economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc științific

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala
.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activităților CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de ajutor
de stat „Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeană si
internaționala”

Creșterea
competitivității
internaționale a
cercetării romanești
in atragerea
finanțării externe
pentru cercetare;

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi

consolidarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare si inovare
prin intensificarea
cooperării științifice
internaționale;

Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

participarea
României la
Programul Orizont
2020, la Inițiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
României in
organizații si
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare
înființate in baza unor
acorduri internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limita

Informații
suplimentare

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intr-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

0% pentru
cercetare
fundamentala;

31
decembrie
2020

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

http://www.res
earch.ro/uploa
ds/programenationale/pncdi-iii/schemeajutor-destat/schema3-coopEuropeană.pd
f

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:
•
•
•

Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimentala
– maxim 15
mil. euro;
Studii de
fezabilitate –
maxim 7,5 mil.
euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5 mil.
euro.

50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala
.
Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda
un bonus de
10% pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

creșterea vizibilității
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si inovării.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Prevenirea şi
combaterea
violenţei pe motive
de gen şi a
violenţei împotriva
copiilor

Prevenirea și
combaterea tuturor
formelor de violență
împotriva copiilor,
tinerilor și femeilor,
precum și violența
împotriva altor
grupuri expuse
riscului și protejarea
victimelor unei astfel
de violențe

Orice entitate publică sau
privată orientată nonprofit: autorități publice
(locale, regionale,
naționale), asociații, ONGuri, universități și școli,
etc.

Activități eligibile

Programul de
cercetare şi
dezvoltare pentru
o viaţă activă şi
asistată

Crearea unor
condiţii mai bune de
viaţă pentru
persoanele în vârstă
şi consolidarea
oportunităţilor în
domeniul industrial
în Europa, prin
utilizarea tehnologiei
informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC)
Crearea unei mase
critice de cercetare,
dezvoltare şi inovare
la nivel european în
domeniu
Asigurarea unui
cadru coerent de
cooperare la nivel
european
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Companii (IMM-uri,
intreprinderi mari)
Organizaţii de cercetare
(institute de cercetare,
universităţi, etc.)
Asociaţii de seniori sau
care reprezintă interesele
acestora
Instituţii publice

Consorţiul de parteneri
trebuie să cuprindă cel
pţin 3 instituţii eligibile
independente (persoane
juridice) din cel puţin 3
state membre ale
Programului.

Termen
limita

Informații
suplimentare

Minim 75.000
euro / proiect

Minim 20%

13
noiembrie
2018

https://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportuniti
es/rec/topics/r
ec-rdap-gbvag-2018.html

•

susținerea sau îmbunătățirea calității vieții
persoanelor în vârstă de-a lungul
procesului de îmbătrânire

Variabilă

28 mai
2018

•

îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi
eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii
formali şi informali şi de sistemele de
asistenţă socială

Maxim
250.000
euro/proiect în
cazul în care
solicitantul
român este
lider de
parteneriat

http://www.aal
europe.eu/call
-challenge2018/

•

integrarea cu usurinţă a acestor soluţii în
mediul organizaţional al companiilor şi
organizaţiilor din domeniu

•

•

Proiectul trebuie să aibă
minimum 2 parteneri.

Uniunea
Europeană

Contribuția
beneficiarului

Prevenirea violenţei bazate pe gen
Protecţia şi sprijinirea victimelor şi a
martorilor violenţei domestice
Coordonarea şi/sau adaptarea serviciilor
de asistenţă pentru sprijinirea celor care
sunt victime ale violenţei sexuale şi de
gen pentru a include refugiaţii şi migranţii
Prevenire şi răspuns la violenţa sexuală şi
violenţa pe motive de gen
Promovarea integrării politicilor de salvare
a copiilor în diferite contexte şi sectoare,
cum ar fi cluburile sportive şi organizaţii,
activităţi extra-curriculare şi/sau petrecere
a timpului liber/ cluburi de recreere/
organizaţii pentru copii

•
•

•
Proiectele din cadrul
acestui apel pot fi
naţionale sau
transnaţionale

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro/proiect în
cazul în care
solicitantul
român este
partener
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
ORIZONT 2020

Obiectivul
programului
Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaștere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinzători privați

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universități

Excelenta științifica
Tehnologii viitoare si emergente
Acțiunile Mărie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://ec.europ
a.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/e
n/opportunitie
s/h2020/mast
er_calls.html

Poziția de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si securității
Europei si cetățenilor săi
Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului
Îmbunătățirea
șansele de angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autorități publice

Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educației si
Formarii Profesionale:

Companii / întreprinderi

•
•
•

Instituții publice/private

Instituții școlare

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:

Instituții universitare

•
•
•
•

Organizații
nonguvernamentale
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

•
•
•
•

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
http://www.era
smusplus.ro

http://eacea.e
c.europa.eu/er
asmusplus/funding_e
n

”Alianțele cunoașterii”
”Alianțele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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