PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Fondul pentru
inovare

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
proiectelor care
demonstrează
tehnologii,
procese sau
produse extrem de
inovatoare care
sunt suficient de
mature și au un
potențial
semnificativ de
reducere a
emisiilor de gaze
de seră

Entități private, entități publice
sau organizații internaționale
din toate statele membre ale
UE, Islanda și Norvegia

Activități eligibile



Cererile pot fi depuse și de un
consorțiu de persoane juridice
care acționează împreună




activități care susțin inovarea în
tehnologii și procese cu emisii reduse de
carbon în sectoarele enumerate în anexa
I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea
și utilizarea de carbon care contribuie în
mod substanțial la atenuarea
schimbărilor climatice, precum și produse
care înlocuiesc cele cu consum intens de
carbon produse în sectoarele enumerate
în anexa I la Directiva EU ETS
activități care ajută la stimularea
construcției și funcționării proiectelor care
vizează captarea și stocarea geologică
de CO2 în condiții de siguranță pentru
mediu (CCS)
activități care ajută la stimularea
dezvoltării tehnologiilor inovatoare de
energie regenerabilă și de stocare a
energiei.

Valoarea
grantului
Valoarea
proiectului:
minim
7.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 40%

Termen
limita

Informații
suplimentare

29
octombrie
2020

https://ec.euro
pa.eu/info/fun
dingtenders/opport
unities/docs/2
0212027/innovfun
d/wp-call/callfiche_innovfun
d-lsc-2020twostage_en.pdf

În cazul proiectelor promițătoare care nu sunt
încă gata pentru comercializare, se rezervă un
buget separat de 8 milioane euro pentru
asistența destinată dezvoltării proiectelor.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Proiecte pentru
clusterele de
inovare 2019

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, OS 1.1,
Acţiunea 1.1.1)
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Obiectivul
programului
Creșterea
capacității
științifice în
domeniile de
specializare
inteligentă și
sănătate

Solicitanți eligibili

Clusterele de inovare
Clusterul va conține cel puțin
10 părți independente
organizate ca societăți
comerciale și cel puțin o parte
independentă de tip instituție
de cercetare-dezvoltare
(universitate sau institut CD)

Activități eligibile



investiții în facilități de cercetaredezvoltare comune ale clusterului;



activități de inovare în cluster;



activități de exploatare a clusterului;



lucrări exceptate de la autorizare.

Proiectele se concentrează pe următoarele
domenii, așa cum au fost identificate acestea
cu ajutorul Strategiei Naționale de CDI și
aprobate prin Programul Operațional
Competitivitate:
 domenii tematice prioritare de
specializare inteligentă:

Bioeconomia

Tehnologia informației și a
comunicațiilor, spațiu și
securitate

Energie, mediu și schimbări
climatice

Eco-nano-tehnologii și
materiale avansate
 Sănătate, domeniu prioritar de
interes național.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minim
2.375.750 lei
(echivalentul a
500.000 euro)

Investiții în
clustere de
inovare minim 35%

Maxim
35.636.250 lei
(echivalentul a
7.500.000
euro)

Activități de
inovare
(numai pentru
IMM) – minim
50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

10 august
2020

http://www.po
c.research.go
v.ro/ro/articol/
4148/competiti
i-actiunea-1-11-a-b-f-mariinfrastructuride-cd

Activități de
exploatare în
clustere de
inovare –
minim 50%
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
pregătirea
proiectelor de
infrastructură în
domeniul
specializării
inteligente

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ
TEHNICĂ 20142020, AP 1, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1)

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului
Întărirea
capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din FESI de a
pregăti şi de a
implementa
proiecte mature

Agențiile pentru dezvoltare
regională
Grupul țintă este format din
entitățile care pot fi beneficiari
de sprijin prin intermediul
schemei de ajutor de
stat/minimis administrată de
fiecare ADR, și anume:


APEL NELANSAT
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unitățile administrativ
teritoriale locale/județene
în parteneriat cu
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/întrepri
nderi mici, mijlocii și
mari;
parteneriate între
universități, institute de
cercetare, ONG-uri, alte
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare,
microîntreprinderile
și/sau întreprinderile
mici, mijlocii și mari;
universități;
institute de cercetare;
organizații
neguvernamentale
(ONG-uri);
entități publice sau
private de cercetaredezvoltare-inovare;
microîntreprinderi;
întreprinderi mici, mijlocii
și mari.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea documentațiilor tehnico-economice
aferente proiectelor de specializare inteligentă
care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii
generale:

Bugetul
maxim pentru
elaborarea
documentației
tehnicoeconomice
aferente unui
proiect de
infrastructură
este de
maximum 5%
din valoarea
investiției.



să vizeze cel puțin unul dintre domeniile
de specializare inteligentă cuprinse în
Strategiile de Specializare Inteligentă
elaborate la nivelul unei regiuni;



să fie rezultatul unui proces de
preselecție sau al procesului de
descoperire antreprenorială desfășurat la
nivel regional;



să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 5.000.000 euro și
25.000.000 euro pentru proiectele
depuse de parteneriate între universități,
institute de cercetare, ONG, alte entități
publice sau private de cercetaredezvoltare-inovare, microîntreprinderile
și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari
sau individual de oricare dintre entitățile
de mai sus. Beneficiarii pot constitui
parteneriate în vederea pregătirii
proiectelor menționate anterior;



să aibă valoarea estimată totală, fără
T.V.A., echivalent în lei, a proiectului
cuprinsă între 10.000.000 euro și
45.000.000 euro pentru proiectele
depuse de unitățile administrației publice
locale/județene, în parteneriat cu
universități, institute de cercetare, ONG,
alte entități publice sau private de
cercetare-dezvoltare-inovare,
microîntreprinderi/ întreprinderi mici,
mijlocii și mari. Beneficiarii pot constitui
parteneriate în vederea pregătirii
proiectelor menționate anterior.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/ghidul-deaccesare-afondurilordestinatepregatiriiproiectelor-deinfrastructurain-domeniulspecializariiinteligente/

Maximum
2.000.000
euro/proiect
pentru
ajutoarele de
stat
Maximum
200.000 euro
pentru
ajutoarele de
minimis ce
urmează a fi
acordate
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Economia sănătății
și echitatea în
accesul la servicii
și tehnologii

Îmbunătățirea
nivelului de
competențe al
profesioniștilor din
sectorul medical.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.8)

APEL NELANSAT
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Solicitanți eligibili

Autorități publice singure sau
în parteneriat cu actori
relevanți:
alte autorități publice centrale
și locale,
universităţi,
ONG-uri,
Universități publice de
Medicină și Farmacie,
Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali,
Ministerul Sanatatii,
autorităţile de sănătate
publică,
institutele şi instituţiile
medicale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Tipurile de activități/subactivități eligibile care
vor fi finanțate în contextul acestui apel de
proiecte sunt cele care vizează acordarea de
sprijin pentru creșterea capacității tehnice a:

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect:



profesioniștilor din autoritățile și instituțiile
publice din domeniul sănătății şi/ sau

3.000.000
euro



personalului implicat în furnizarea de
servicii medicale şi/ sau



specialiștilor implicați în furnizarea de
servicii conexe actului medical prin
furnizarea de programe de formare
inclusiv
-

programe postuniversitare de
formare profesională continuă şi/sau

-

programe postuniversitare de
educație permanentă

-

participare la schimburi de
experiență/ de bune practici și
pentru dezvoltarea şi
implementarea de instrumente,
soluții sau mecanisme de evaluare
a nevoilor şi/sau a performanței
serviciilor medicale.

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-pocughiduleconomiasanatatii-siechitatea-inaccesul-laservicii-sitehnologii/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
entităților de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)

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

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic cu personalitate
juridică

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/servicii, inclusiv a utilităţilor generale
şi achizitionarea de echipamente) și
necorporale legate de:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional:

Pentru
componenta
de ajutor de
stat regional

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

Entitățile de inovare și transfer
tehnologic prin entitatea
juridică în cadrul căreia este
constituită fără personalitate
jurifică
Parteneriatele între entitățile
de inovare și transfer
tehnologic
Important!
La depunerea cererii de
finanțare se poate face doar
dovada inițierii demersurilor
necesară pentru obținerea
acreditării/autorizării entității
de inovare și transfer
tehnologic. Autorizarea
provizorie/acreditarea trebuie
să fie obținută cel mai târziu
în termen de maxim 6 luni de
la efectuare plății finale în
cadrul proiectului.
Iniţiativa constituirii unei
entităţi din infrastructura de
inovare şi transfer tehnologic
poate aparţine autorităţilor
administraţiei publice centrale
sau locale, unităţilor de
cercetare, universităţilor,
camerelor de comerţ şi
industrie, asociaţiilor patronale
şi profesionale, precum şi
agenţilor economici cu sediul
în România.
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Crearea unei noi unități de prestare
servicii de transfer tehnologic cu
relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă identificate.
Extinderea capacității unei unități
existente prin creșterea volumului a cel
puțin unui serviciu de transfer tehnologic
cu relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente
de inovare și transfer tehnologic.
B.Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)




Minim
75.000 euro

Întreprindere
mare:

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 august
2020, ora
12.00

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

Minim 50%
Maxim
3 milioane
euro
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim
75.000 euro

Maxim
200.000 euro

Întreprindere
mijlocie:
Minim 40%

Întreprindere
mică și micro:
Minim 30%
Pentru
componenta
de ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul
implicat in activitatea de transfer
tehnologic
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice (PST)

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

Solicitanți eligibili

Obiectivul
programului
Dezvoltarea
parcurilor științifice
și tehnologice din
mediul urban și
rural, din zonelele
cu concentrare
economică din
regiunile mai puțin
dezvoltate din
România (Nord
Est, Sud
Muntenia, Nord
Vest, Centru)

Solicitantul eligibil în sensul
prezentului ghid este
parteneriatul dintre membrii
asocierii în participațiune
constituite în vederea creării
parcului științific și tehnologic
și administratorul parcului.
Iniţiativa constituirii parcului
ştiinţific şi tehnologic aparţine
persoanelor juridice şi fizice:




instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/sau
o unitate de cercetaredezvoltare, pe de o
parte, şi
regii autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau
profesionale, persoane
fizice, investitori români
sau străini, pe de altă
parte.

Activități eligibile

A.Componenta/ măsura de ajutor regional a
proiectului implică investiții în active corporale
(lucrări de construie, extindere a spaţiilor de
producţie/ servicii, inclusiv a utilităţilor
generale şi achizitionarea de echipamente) și
necorporale legate de:






Crearea unei noi unități de prestare
servicii de transfer tehnologic cu
relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă identificate.
Extinderea capacității unei unități
existente prin creșterea volumului a cel
puțin unui serviciu de transfer tehnologic
cu relevanță pentru domeniile de
specializare inteligentă.
Diversificarea producției unei unități prin
produse/servicii care nu au fost
fabricate/prestate anterior în unitatea de
transfer tehnologic.

Pentru proiectele ce vizează exclusiv
componenta de minimis, acesta poate
implica doar o diversificare/extindere a
serviciilor/producției unei unități existente
de inovare și transfer tehnologic.
B.Componenta/măsura de ajutor de minimis
implică sprijinirea personalului entităților de
transfer tehnologic, inclusiv achiziționarea de
servicii specifice de transfer tehnologic în subdomeniile regionale de specializare inteligentă
(altele decât cele care sunt deja oferite sau
urmează a fi oferite de către angajații centrelor
de inovare și transfer tehnologic)
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Valoarea
grantului
Minim
75.000 euro
Maximum
valoarea
alocării
regională
pentru
prezentul
apel/fiecare
regiune de
dezvoltare în
parte.

Pentru
componenta
de minimis din
cadrul
proiectului,
valoarea
finanțării
nerambursabil
e acordate
este de
minimum
75.000 euro și
și maximum
de 200.000
euro.

Contribuția
beneficiarului
Pentru
componenta/
măsura de
ajutor
regional:
Minim 50%

Termen
limita

Informații
suplimentare

13 august
2020, ora
12.00

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

Pentru
componenta
finanțabilă prin
ajutor de
minimis:
Minim 10%

Activități de transfer tehnologic specific
Activități de internaționalizare
Drepturi salariale pentru personalul
implicat in activitatea de transfer
tehnologic.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Innotech Student

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, OS 6.13)

Obiectivul
programului
Finanțarea
antreprenoriatului
în rândul
studenților, prin
intermediul
administratorilor
de grant

Solicitanți eligibili

Instituţii de învăţământ
superior publice şi private,
acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Academia Română;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială;
Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi
patronate;
Membri ai Comitetelor
Sectoriale şi Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică;

Activități eligibile












Campanie de informare a publicului cu
privire la programul de formare
antreprenorială, precum și cu privire la
metodologia de selecție a grupului țintă
și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor
fi sprijinite în cadrul proiectului;
Selectarea grupului țintă ce va participa
la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială;
Derularea programului de formare
antreprenorială;
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi
finanțate în cadrul proiectului;
Organizarea și derularea de
întreprinderi simulate;
Efectuarea de stagii de practică;
Furnizarea, de către administratorul
schemei de antreprenoriat, a serviciilor
personalizate de consiliere/ consultanță/
mentorat ulterior finalizării procesului de
selecție a planurilor de afaceri;
Asigurarea înființării și demarării
funcționării întreprinderilor ce vor realiza
planurile de afaceri cu ajutor de minimis
în cadrul proiectului.

Valoarea
grantului
Valoarea
eligibilă a unui
proiect este
de maximum
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

Perioada
de
depunere:

http://mfe.gov.
ro/poculanseazaapelul-deproiecteinnotechstudent/

15 iulie
2020, ora
16:00
30
septembri
e 2020, ora
16:00

ONG-uri;
Parteneriate între categoriile
mai sus menționate.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

IMM sau IMM în
parteneriat cu ITT
pentru investiţii de
transfer tehnologic

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

A. Întreprinderile mici și
mijlocii, cu condiția bugetării
cheltuielilor de transfer
tehnologic aferente proiectului
și respectiv colaborării în
vederea realizării acestora pe
perioada de implementare a
proiectului cu o enitate de
inovare și transfer tehnologic
autorizată provizoriu /acreditat
în conformitate cu prevederile
legale în vigoare. În acest caz
ITT este considerat beneficiar
indirect de ajutor de minimis.

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

APEL NELANSAT

Activități eligibile



Investiții în active corporale



Investiții în active necorporale



Investiții în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a serviciilor/
produselor proprii ale IMM.



Investiţii de dezvoltare experimentală



Investiţii în alte activităţi de inovare



Investiţii în activităţile de realizare a
produsului (bun sau serviciu) sau
procesului

Valoarea
grantului
Minimum
25.000 euro
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limita
Apel
nelansat

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

B. Parteneriatul dintre o
întreprindere mică sau mijlocie
și o enitate de inovare și
transfer tehnologic pentru
implementarea proiectului. In
acest caz, atât IMM cât și ITT
sunt beneficiari direcți de
ajutor de minimis.

PAGINA 8 DIN 15

9 IULIE 2020

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijin pentru
doctoranzi și
cercetători
postdoctorat

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 6, PI 10.iv, OS
6.13)

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului
Creșterea ratei de
participare a
studenților
doctoranzi la
programele din
cadrul
parteneriatelor
nou
înființate/dezvoltat
e care să faciliteze
inserția pe piața
muncii a
absolvenților și
crearea de
parteneriate noi
între instituțiile de
învățământ
superior și
sectorul privat,
respectiv actori din
domeniul
cercetării și
inovării

Solicitanți eligibili

Instituții de învățământ
superior publice şi private,
acreditate;

Activități eligibile



Consolidarea parteneriatelor dintre
universități și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale, cu aplicații
directe în economie, în special în
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi în domeniile de specializare
inteligentă, inclusiv prin furnizarea de
sprijin financiar pentru doctoranzi și
sprijinirea cercetătorilor pentru a se
implica în cercetarea postdoctorală;



Activități de cercetare şi de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/ tineri cercetători
în scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial
competitiv şi cu domeniile de specializare
inteligentă, în sprijinul internaționalizării
învățământului terțiar;



Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii către sectorul privat către
instituțiile de învățământ superior privind
nevoile lor de instruire, precum și de la
instituțiile de învățământ către
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor
sectorului privat la nivel regional/ local.

Institute/centre de cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei
Române;
Şcoli doctorale şi graduale cu
personalitate juridică, inclusiv
parteneriate intre acestea și
sectorul privat/ centre de CDI;
Academia Română.
În cadrul acestui apel de
proiecte este obligatorie
includerea în parteneriat a cel
puțin uneia dintre categoriile
de organizații detaliate mai
jos:
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și
industrie;

Valoarea
grantului
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://mfe.gov.
ro/consultarepublica-apelpocu-pentrusprijinireadoctoranzilorsicercetatorilor/

Instituții și organizații membre
ale Pactelor Regionale și
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare și Incluziune Socială.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate
2020 şi cu
Strategia
Naţională şi Planul
de Acţiune pentru
Conservarea
Biodiversităţii
2014 – 2020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4, OS
4.1)

Solicitanți eligibili

ANANP



Instituţia / structura care este
responsabilă pentru
administrarea / asigurarea
managementului ariei
protejate, singură sau în
parteneriat cu:



organizaţii neguvernamentale
(asociaţii şi fundaţii);



institute de cercetare;
universităţ / muzee - care să
aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii;
autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale.
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Activități eligibile





Măsuri pentru menţinerea şi
îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă
comunitară, inclusiv reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor de pe
suprafaţa ariilor naturale protejate,
inclusiv a siturilor Natura 2000;
Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
Reducerea efectelor presiunilor
hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
lucrările de barare transversală a
cursului de apă, restaurarea zonelor
umede, restaurarea albiei şi a reliefului
din lunca inundabilă a corpurilor de apă
etc.);
Crearea şi menţinerea coridoarelor
ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi
funcţionalităţii ecologice, menţinerea
şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru
reţeaua de arii protejate, inclusiv a
reţelei Natura 2000;
Alte tipuri de măsuri similare, conform
planurilor de management.

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poim-175milioane-europentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelordegradate/
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de măsuri
de conservare/
planurilor de
acţiune pentru
ariile naturale
protejate (inclusiv
cele situate în
mediul marin) şi
pentru speciile de
interes comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare

Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE, AP 4,
O.S. 4.1)

Solicitanți eligibili

Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este
responsabilă pentru
administrarea/ asigurarea
managementului ariei
protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii)
care să aibă prevăzut în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia
naturii
Institute de cercetare/
universităţi/ muzee care au în
actul constitutiv atribuţii de
protecţia mediului şi/sau
protecţia naturii

Activități eligibile

Elaborarea planurilor de management/
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor
de acţiune pentru ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru
speciile de interes comunitar care nu sunt
finanțate în cadrul altor programe (prevăzute
în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările ulterioare)

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov.
ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/ locale/ alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/ locale
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului
Creșterea
vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul
cercetării si
inovării;
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
românești în
proiecte cu
finanțare
internațională;
Creșterea ponderii
finanțării externe
în totalul
cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.
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Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

Finanțarea națională se alocă pentru activități
suport în sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de
cercetare, cheltuieli cu logistica, participări la
conferințe etc.). Aceasta finanțare va fi alocată
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 în
calitatea de
coordonator
de pachet de
lucru.

Activitățile propuse trebuie să conducă la
consolidarea capacității instituționale de a
participa în mod susținut la noi competiții
organizate în cadrul Programului Cadru
Orizont 2020.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
ea-participariilaOrizont2020.h
tml

9 IULIE 2020

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Facilitate pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației –

Selectarea
instituțiilor care vor
deveni
intermediari
financiari în cadrul
Facilității pilot de
garantare pentru
dezvoltarea
competențelor și a
educației

Apel pentru
exprimarea
interesului
(FONDUL
EUROPEAN
PENTRU
INVESTIȚII
STRATEGICE)

Solicitanți eligibili

Instituțiile financiare
Universitățile
Furnizorii de educație și de
formare

Activități eligibile

Fondul European de Investiții va furniza gratuit
o garanție limitată de primă pierdere (sau
contragaranție) intermediarilor financiari
selectați care creează noi portofolii de
finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru
întreprinderi.
Studenții și întreprinderile eligibile vor putea
avea acces la diferite tipuri de finanțare (de
exemplu, împrumuturi, plăți reportate,
împrumuturi legate de venituri etc.) prin
intermediari financiari dedicați, cum ar fi
instituții financiare, universități și centre de
formare profesională, garantate de UE.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limita

Informații
suplimentare

31
octombrie
2020 –

https://www.eif
.org/what_we_
do/guarantees
/skills-andeducationguaranteepilot/index.htm

termenul
limită de
transmitere
a cererii de
exprimare
a
interesului

În ultimă instanță, datorită garanției,
beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai
ușor și în condiții mai bune.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
Corpul european
de solidaritate –
Cerere de
propuneri 2020
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Obiectivul
programului
Corpul european
de solidaritate
urmărește să
ofere tinerilor, cu
sprijinul
organizațiilor
participante,
oportunități ușor
accesibile pentru
implicarea în
activități de
solidaritate care
să aducă
schimbări
societale pozitive
în societate,
îmbunătățind în
același timp
capacitatea de
inserție
profesională și
tranziția către
piața muncii,
inclusiv prin
sprijinirea
mobilității
voluntarilor,
stagiarilor și
lucrătorilor tineri.

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare

Activități eligibile



Proiecte de voluntariat



Parteneriate de voluntariat (acorduri
specifice pentru 2020 în cadrul ACP
2018-2020)



Echipe de voluntari în domenii cu
prioritate ridicată



Stagii și locuri de muncă



Proiecte de solidaritate



Eticheta de calitate

Valoarea
grantului
Nivelul
granturilor
atribuite
variază în
funcție de
anumiți
factori, cum ar
fi tipul
proiectului și
numărul
partenerilor
implicați

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limita

Informații
suplimentare

1 octombrie
2020

https://www.e
urodesk.ro/stir
e/vrs/IDstire/6
78?fbclid=IwA
R0PxTHhEPw
82gA4U4JUQ
LVhMZY4Cvy
MA7uHU7hI_ZJJYRtpciuSki
xe4g
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare
PROGRAMUL
ERASMUS+
- CERERE DE
PROPUNERI 2020

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

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educației, formării, tineretului
și sportului
Grupurile de tineri active în
domeniul tineretului, nu
neapărat în contextul unei
organizații de tineret, pot
solicita finanțare pentru
mobilitatea în scopul învățării
pentru tineri și lucrători de
tineret, precum și pentru
parteneriate strategice în
domeniul tineretului.

Activități eligibile

Acțiunea - cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învățării
 Mobilitatea persoanelor în domeniul
tineretului – termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
 Mobilitatea persoanelor în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
 Mobilitatea persoanelor în domeniul
educației și formării profesionale, al
învățământului școlar și al educației
pentru adulți – termen limită: 05.02.2020
 Programele comune de masterat
Erasmus Mundus - termen limită:
13.02.2020
Acțiunea - cheie 2 (AC2) – Cooperare
pentru inovare și schimb de bune practici
 Parteneriate strategice în domeniul
tineretului -termene limită: 05.02.2020,
07.05.2020, 01.10.2020
 Parteneriate strategice în domeniul
educației și formării – termen limită:
24.03.2020
 Universitățile europene – termen:
26.02.2020
 Alianțele cunoașterii – termen: 26.02.2020
 Alianțele competențelor sectoriale -termen
limită: 26.02.2020
 Consolidarea capacităților în domeniul
învățământului superior –
termen:05.02.2020
 Consolidarea capacităților în domeniul
tineretului – termen limită: 05.02.2020
Acțiunea - cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
 Proiecte în cadrul dialogului UE cu tinerii termene limită: 05.02.2020, 07.05.2020,
01.10.2020

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limita
Variabil

Informații
suplimentare
https://eurlex.europa.eu/
legalcontent/RO/T
XT/PDF/?uri=
CELEX:C2019
/373/06&from
=EN

Activitățile Jean Monnet termen:20.02.2020
Sport – termen limită: 21.04.2020
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