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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Dezvoltarea si 
consolidarea turismului 
intern prin sprijinirea 
promovarii produselor 
specifice si a 
activitatilor de 
marketing specifice 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
REGIONAL, AP 5, 
DMI 5.3) 
 
 
 
 

Promovarea 
potentialului turistic 
romanesc prin 
imbunatatirea imaginii 
de tara, cu scopul de a 
promova Romania in 
strainatate si de a 
creste atractivitatea sa 
pentru turism si afaceri 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 

 
ONG-uri; 

 
Parteneriat intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale; 

 
Parteneriat intre autoritati 
ale administratiei publice 
locale  si ONG-uri. 

- marketing prin internet si prin alte mijloace 
electronice (CD/DVD); 
- participarea la targuri si alte expozitii de turism in 
tara; 
- organizare de evenimente si misiuni cu rol in 
cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu 
impact in cresterea notorietatii Romaniei ca 
destinatie turistica, in tara; 
- activitati de marketing direct; 
- activitati de promovare prin intermediul posturilor 
de televiziune care realizeaza emisiuni de turism 
sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei 
turistice in Romania, cresterea notorietatii 
destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea 
importantei turismului romanesc; 
- actiuni generale de publicitate si reclama a 
destinatiilor turistice romanesti si a produselor 
turistice romanesti. 

Valoarea 
totala a 
proiectului 
este 
cuprinsa 
intre 
minim 
170.000 si 
maxim 
1.000.000 
lei. 

2% Cererile de 
finantare pot fi 
depuse 
continuu 
incepand cu 
data de 11 
ianuarie 2010. 

http://w
w

w
.inforegio.ro./index.php?page=P
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Uniunea 
Europeana
si Guvernul 
României  

Incurajarea activitatilor 
turistice 
 
(PROGRAMUL 
NATIONAL PENTRU 
DEZVOLTARE 
RURALA, 
Masura 313) 

NOU! 

 

Dezvoltarea activitatilor 
turistice în zonele 
rurale care sa 
contribuie la cresterea 
numarului de 
locuri de munca si a 
veniturilor alternative, 
precum si la cresterea 
atractivitatii spatiului 
rural. 

Micro-intreprinderile 
 
Persoane fizice care se 
vor angaja că până la data 
semnării contractului de 
finanţare să se autorizeze 
cu un statut minim de 
persoană fizică autorizată  
şi să funcţioneze ca 
microîntreprinderi 
 
Comunele 
 
ONG-urile 

a)Investitii în infrastructura de primire turistica 
b) Investitii în activitati recreationale 
c) Investitii în infrastructura la scara mica precum 
centrele de informare, amenajarea de marcaje 
turistice, etc. 
d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice 
legate de turismul rural 

Maxim 
200.000 
Euro/ 
proiect 

Pentru 
investitiile în 
interes 
public 
negenerato
are de profit 
- 0% 

Pentru 
investitiile 
generatoare 
de profit - 
30%-50% 

30 iulie 2010 w
w

w
.m

adr.ro  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

(Institutul 
Cultural 
Roman) 

Programul Cantemir – 
Sectiunea Festival 

 

Institutul Cultural 
Român isi propune sa 
sustina participari 
românesti la festivaluri 
importante care au loc 
in strainatate, cu scopul 
de a asigura culturii 
române o mai buna 
vizibilitate si de a 
creste accesul 
publicului de 
specialitate la creatia 
româneasca 
contemporana de 
calitate, precum si 
pentru integrarea 
acesteia in circuitele 
internationale. 

a. persoane fizice, artisti 
sau creatori, cu cetatenie 
româna, care au implinit 
vârsta de 18 ani; 

b. grupuri artistice, fara 
personalitate juridica, 
constituite din persoane 
fizice, artisti sau creatori, 
cu cetatenie româna, care 
au implinit vârsta de 18 
ani; 

c. persoane juridice de 
drept public sau privat,  
infiintate in conditiile legii 
române. 

Finantarea se poate acorda pentru participarea la 
festivaluri internationale care: 

- se desfasoara in strainatate; 
- sunt dedicate artistilor profesionisti;  
- invita artisti sau organizatii culturale sa ia parte 

la festival, ca urmare a unei selectii realizate de 
catre juriul festivalului.  

 
 
Este eligibil solicitantul care a fost selectat si invitat, 
in mod oficial, in vederea participarii la festival de 
catre un juriu special constituit in acest sens de 
catre Festival (este obligatorie prezentarea scrisorii 
de invitatie din partea festivalului). 

Maxim 
25.000 lei 

Minim 10% 15 noiembrie 
2010 

http://w
w

w
.program

ulcantem
ir.ro/festival.php  

Guvernul 
Romaniei 

(Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Sport si 
Tineret) 

 

Concursul Naţional 
de Proiecte de 
Tineret- 2010 
 
 
NOU! 

 

Participarea tinerilor la 
viaţa societăţii 
Reducerea factorilor de 
risc  care conduc la 
marginalizare şi 
excludere socială 

Organizaţiile 
neguvernamentale de 
tineret 

Participarea tinerilor la viaţa societăţii: 
a) Participarea economică 
b) Participarea civică  
c) Participarea culturală 
d) Participarea la educaţie 
 
Reducerea factorilor de risc  care conduc la 
marginalizare şi excludere sociala: 
a)dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni 
de prevenire şi combatere a factorilor de risc, în 
vederea reducerii numărului de tineri aflaţi în situaţie 
de risc 
b)promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării în rândul tinerilor 
c) prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi 
delincvenţei juvenile 

Variabila 30% 16 iulie 2010 http://w
w

w
.anst.gov.ro/stiri/noutati/38_co

ncursurile-naional-i-locale-de-proiecte-
201.htm

l  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Guvernul 
Romaniei 

(Autoritatea 
Nationala 
pentru 
Sport si 
Tineret) 

 

Concursul National 
de Proiecte 
Studentesti – 2010 

 
NOU! 

 

Participarea studenţilor 
la viaţa societăţii 
Reducerea factorilor de 
risc  care conduc la 
marginalizare şi 
excludere socială 

Organizaţiile 
neguvernamentale 
studenţeşti 

Participarea tinerilor la viaţa societăţii: 
a) Participarea economică 
b) Participarea civică  
c) Participarea culturală 
d) Participarea la educaţie 
 
Reducerea factorilor de risc  care conduc la 
marginalizare şi excludere sociala: 
a)dezvoltarea şi diversificarea de programe/acţiuni 
de prevenire şi combatere a factorilor de risc, în 
vederea reducerii numărului de studenţi aflaţi în 
situaţie de risc 
b)promovarea egalităţii de şanse şi combaterea 
discriminării în rândul studenţilor 
c) prevenirea şi combaterea şomajului, devianţei şi 
delincvenţei juvenile 

Maxim 
11.000 lei 
pe proiect 

30% 16 iulie 2010 http://w
w

w
.anst.gov.ro/stiri/noutati/38_concurs

urile-naional-i-locale-de-proiecte-201.htm
l  

Uniunea 
Europeana 

Cerere de proiecte 
privind experimentarea 
sociala 

(Programul 
PROGRESS) 

NOU! 

 

- sa dezvolte si sa 
experimenteze abordari 
sociale inovatoare in 
domenii definite ca 
prioritare pentru UE: 
incluziune activa, 
excluziune legata de 
locuinta, saracia 
copiilor sau incluziunea 
migrantilor;  
 
- proiecte inovatoare in 
domeniul 
dezinstitutionalizarii 
vizand persoanele de 
varsta a treia, copiii, si 
persoanele 
handicapate. 

Administratiile, agentiile, 
autoritatile locale/ 
regionale, asociatiile, 
camerele, federatiile si 
sindicatele, ONG-urile, 
organizatiile internationale. 

Actiuni finantate: 
- realizarea unor retele a persoanelor implicate in 
evaluarea masurilor de experimentare sociala;  
- transferabilitate sau inventar al rezultatelor obtinute 
in cadrul UE. 

- - 31 august 
2010 

http://ec.europa.eu/social/m
ain.jsp?catId=630&

langId=en  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Actiune pregatitoare 
in domeniul sportului 

 

Principalul obiectiv al 
actiunii pregatitoare in 
domeniul sportului este 
acela de a pregati 
viitoare actiuni ale UE 
in acest domeniu pe 
baza prioritatilor 
stabilite in Cartea alba 
privind sportul. 

- organisme publice; 
- organizatii ale societatii 
civile. 

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiectele 
transnationale prezentate de organisme publice sau 
organizatii ale societatii civile in scopul de a 
identifica si testa retele adecvate si bune practici in 
domeniul sportului in urmatoarele domenii: 
 
-lupta impotriva dopajului; 
-promovarea incluziunii sociale in si prin sport;  
-promovarea voluntariatului in sport. 

- Minim 20% 31 august 
2010 

http://ec.europa.eu/sport/preparatory
_actions/doc866_en.htm

  

Uniunea 
Europeana 

Media 2007 Imbunatatirea cotei de 
piata a filmelor 
europene care ruleaza 
in alte state membre 
decat cele in care 
acestea au fost 
produse. 

Persoane fizice si juridice  productii audiovizuale: dobandirea si 
perfectionarea aptitudinilor in domeniul 
audiovizual si dezvoltarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 distribuirea si promovarea lucrarilor 
audiovizuale europene;  

 proiecte pilot care sa asigure faptul ca acest 
program se adapteaza la cerintele pietei. 

- - 31 decembrie 
2013 

http://ec.europa.eu/infor
m

ation_society/m
edia/i

ndex_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 1 – 
Sprijinirea proiectelor 
culturale  
 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, 
atâta timp cât acestia 
exercita activitati culturale 
fara scop lucrativ. 
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

Componenta 1.1 - Proiecte multianuale de 
cooperare: proiecte care cuprind un numar de 
activitati culturale multianuale care au drept scop 
realizarea unei cooperari durabile si structurate intre 
operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial 
sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv 
global comun, bazat pe un acord de cooperare.  
Componenta 1.2.1 - Proiecte de cooperare: proiecte 
culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata 
mai scurta si de o amploare mai mica, al caror 
obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei 
cooperari pe termen lung intre operatori culturali.  
Componenta 1.2.2. - Traduceri literare ale operelor  
de fictiune, indiferent de genul literar (romane, 
basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie 
etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai 
unei tari participante la Program; limbile eligibile 
sunt limbile oficiale ale tarilor participante la 
Program si limbile moarte (latina si greaca veche).  
Componenta 1.3 - Proiecte de cooperare cu tari 
terte. Proiectele eligibile sunt cele de cooperare 
culturala intre tari care participa la Program si tari 
terte care au incheiat acorduri de asociere sau de 
cooperare cu UE, sub rezerva existentei 
prevederilor care vizeaza domeniul cultural. 

C. 1.1. : 
200.000 –
500.000 
euro / an,  
 
C. 1.2.1. : 
50.000 –
200.000 
euro / 
proiect,  
 
C. 1.2.2: 
2.000 –
60.000 
euro,  
 
C.1.3.: 
50.000 –
200.000  
euro/ 
proiect 
 

Minim 50% C. 1.1. si 
1.2.1:  
1 octombrie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.2.2: 1 
februarie al 
fiecarui an,  
 
C. 1.3:  
1 mai al 
fiecarui an  
 

(pâna in 2013 
inclusiv) 
 

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si C
ultura 

(EAC
EA) – Program

ul C
ultura 

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm    
Punctul de C

ontact C
ultural al R

om
âniei 

http://w
w

w
.cultura2007.ro    
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 2 - 
Sprijinirea 
organizatiilor active 
la nivel european in 
domeniul culturii 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, 
atâta timp cât acestia 
exercita activitati culturale 
fara scop lucrativ.  
 
In cadrul acestei 
componente sunt eligibile 
patru categorii de 
organizatii: ambasadori, 
retele de advocacy, 
festivaluri si structuri de 
sprijinire a politicii Agendei 
europene pentru cultura.   

Este sprijinita cooperarea culturala intre operatorii 
culturali din statele participante la Program, cu 
scopul de a incuraja emergenta cetateniei europene. 
 
Tarile participante la Program: statele membre ale 
UE, Croatia, Turcia, Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 
Sunt eligibile costurile operationale corespunzatoare 
desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor 
beneficiare. 
 

Minim 
100.000 – 
maxim 
600.000 
euro pe 
an 
 
 

Minim 20%  
 

1 noiembrie al 
fiecarui an– 
pentru 
subventii 
anuale 
1 noiembrie 
2010 – pentru 
partneriate-
cadru pe 3 ani 
cu Comisia 
Europeana 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_e
n.htm

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/do

t
/

lt
id

df

Uniunea 
Europeana 

Cultura 2007-2013 
 
Componenta 3 - 
Sprijinirea 
activitatilor de 
analiza, colectarii si 
difuzarii informatiilor, 
precum si optimizarii 
impactului proiectelor 
din domeniul 
cooperarii culturale 

 
 

Obiectivul general al 
Programului este sa 
contribuie la punerea in 
valoare a spatiului 
cultural comun bazat 
pe o mostenire 
culturala similara, prin 
dezvoltarea cooperarii 
culturale intre operatorii 
culturali din statele 
participante la 
Program, cu scopul de 
a incuraja emergenta 
cetateniei europene. 
 
 
 
 
 

Operatori culturali, inclusiv 
intreprinderi culturale, 
atâta timp cât acestia 
exercita activitati culturale 
fara scop lucrativ.  
 
Tarile participante la 
Program: statele membre 
ale UE, Croatia, Turcia, 
Serbia, Fosta Republica 
Iugoslava a Macedoniei, 
statele SEE (Liechtenstein, 
Norvegia, Islanda) 
 

- activitati de analiza si de difuzare care ajuta la 
colectarea si cercetarea rezultatelor, inclusiv 
finantarea Punctelor de Contact Cultural din statele 
participante la Program; 
 
- studii si analize in domeniul cooperarii culturale 
europene si in cel al dezvoltarii de politici culturale 
europene; 
 
- colectarea si difuzarea informatiilor si activitatile al 
caror obiectiv este optimizarea impactului 
proiectelor. 
 

_ _ _ 

C
om

isia Europeana – D
G

 Educatie si C
ultura 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
  

Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual 
si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
 
 

Programul Tineret in 
Actiune 2007-2013 
 
 

-promovarea cetateniei 
active in randul 
tinerilor, in general, si a 
cetateniei lor europene, 
in particular; 
 
- dezvoltarea 
solidaritatii si 
promovarea tolerantei 
intre tineri, in special in 
vederea consolidarii 
coeziunii sociale in 
Uniunea Europeana; 
 
- favorizarea intelegerii 
reciproce intre tinerii 
din diferite tari. 

- organizatii fara scop 
lucrativ sau organizatii 
non-guvernamentale; 
 
- organisme publice locale, 
regionale; 
 
- grupuri informale de 
tineri; 
 
- organisme care activeaza 
la nivel european in 
domeniul tineretului; 
 
- organizatii internationale 
fara scop lucrativ; 
 
- organizatii cu scop 
lucrativ care organizeaza 
evenimente in domeniul 
tineretului, sportului sau 
culturii. 

Actiuni:  
 1. Tineri pentru Europa 
- sustine schimburile de tineri pentru a le amplifica 
mobilitatea, 
- sustine initiativele, proiectele si activitile privind 
participarea la viata democratica a tinerilor, pentru a 
dezvolta cetatenia si intelegerea reciproca in rândul 
tineretului. 
2. Serviciul European de Voluntariat 
- sustine participarea tinerilor la varii forme de 
activitati de voluntariat, atât in interiorul, cât si in 
exteriorul UE. 
3. Tinerii in lume 
- sustine schimburi de tineri si persoane active in 
domeniul tineretului si in organizatii de tineret, 
-sustine initiative care consolideaza intelegerea 
reciproca, solidaritatea si toleranta in rândul tinerilor, 
precum si dezvoltarea cooperarii in domeniul 
tineretului si societatii civile . 
4. Sisteme de Sustinere pentru Tineri 
- sustine organisme active, in domeniul tineretului, la 
nivel european. 
5. Sustinerea Cooperarii Europene in domeniul 
tineretului 
-organizarea unui dialog structurat intre diversii 
actori in domeniul tineretului, 
-sustine seminarii privind tineretul, pe teme sociale, 
culturale si politice de interes pentru tineri, 
-contribuie la dezvoltarea cooperarii in domeniul 
politicilor privind  tinerii. 

Programul 
are un 
buget 
general 
de 885 
milioane 
EUR 
pentru 
perioada 
2007-
2013. 

- Data de 
incepere a 
proiectului: 
- 1 mai - 30 
septembrie: 1 
februarie 
termen limita;
- 1 iulie - 30 
noiembrie: 1 
aprilie termen 
limita; 
- 1 septembrie 
- 31 ianuarie: 
1 iunie termen 
limita; 
- 1 decembrie 
- 30 aprilie: 1 
septembrie 
termen limita;
- 1 februarie - 
31 iulie: 1 
noiembrie 
termen limita. 

http://w
w

w
.anpcdefp.ro/program

e/tineret/referinta/index_s.htm
l#docum

ente_s
uport  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 
Contributia 
beneficiaru

lui 
Termen 
limita 

Informatii 
suplimentar
e/Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Europa pentru 
cetateni 2007-2013  

 

- promovarea actiunilor, 
a dezbaterilor si a 
reflectiei in legatura cu 
cetatenia europeana si 
democratia, valorile 
comune, istoria si 
cultura comuna; 
-incurajarea 
interactiunii intre 
cetateni si organizatiile 
societatii civile din toate 
tarile participante, 
contribuind la dialogul 
intercultural si aducand 
in prim plan atat 
diversitatea, cat si 
unitatea Europei. 

Autoritati si organizatii 
locale 
 
Organizatii de cercetare a 
politicii publice europene 
 
Grupuri de cetateni 
 
Organizatii non-
guvernamentale 
 
Sindicate 
 
Institutii de invatamant 
 
Organizatii active din 
domeniul voluntariatului, 
sportului pentru amatori 

Prezenta cerere de propuneri acopera urmatoarele 
actiuni din cadrul programului "Europa pentru 
cetateni": 
Actiunea 1 - "Cetateni activi pentru Europa"; 
Actiunea 2 - "Societatea civila activa in Europa"; 
Actiunea 4 - "Memoria europeana activa". 
 
Bugetul prevazut pe 2010 pentru urmatoarele 
actiuni: 
 
Actiunea 1: Masura 1.1 - Intruniri ale cetatenilor in 
contextul infratirii intre orase - 7 000 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 1.2 - Crearea de retele tematice 
intre orasele infratite - 5 165 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.1 - Proiecte cetatenesti - 1 
500 000 EUR; 
Actiunea 1: Masura 2.2 - Masuri de sprijin - 1 535 
000 EUR; 
Actiunea 2: Masura 3 - Sprijin pentru proiectele 
initiate de organizatiile societatii civile - 3 400 000 
EUR; 
Actiunea 4 - Memoria europeana activa - 1 800 000 
EUR.

- - Masura 1.1 - 1 
februarie, 
 1 iunie, 1 
septembrie 
 
Masura 1.2 - 1 
februarie, 
 1 septembrie 
 
Masura 2.1 - 1 
iunie 
 
Masura 2.2 - 1 
iunie; 
 
Masura 3 - 15 
feb 
 
Actiunea 4 - 
30 aprilie. 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/program
m

e/docum
ents/EAC

EA_2008_0185_R
O

.pdf    
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Uniunea 
Europeana 

LIFE+  

 
 

Obiectivul general al 
LIFE+ este acela de a 
contribui la punerea în 
aplicare, actualizarea şi 
dezvoltarea politicii şi 
legislaţiei de mediu 
comunitare, inclusiv la 
integrarea mediului în 
alte politici, contribuind 
astfel la dezvoltarea 
durabilă. 

Organisme publice si/sau 
private 

LIFE+ este format din trei componente:  
- LIFE+ Natură şi biodiversitate, 
- LIFE+ Politică şi guvernare în materie de mediu, 
- LIFE+ Informare şi comunicare. 
 
Următoarele măsuri pot fi finanţate: 
- studii, anchete, modelare şi elaborare de scenarii; 
- monitorizare, inclusiv a pădurilor; 
- acordarea asistenţei pentru consolidarea 
capacităţilor; 
- formare, ateliere şi reuniuni, inclusiv formarea 
agenţilor participanţi la iniţiative de prevenire a 
incendiilor forestiere; 
- constituirea de reţele şi platforme pentru cele mai 
bune practici; 
- acţiuni de informare şi comunicare, inclusiv 
campanii de sensibilizare şi, în special, campanii de 
sensibilizare a publicului asupra incendiilor 
forestiere; 
- demonstrarea politicilor, tehnologiilor, metodelor şi 
instrumentelor inovatoare; etc 

- 50% 1 septembrie 
2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/life/funding/lifeplus

.htm
  

 




