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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 
si Guvernul 
Romaniei 

Sustinerea 
implementarii de 
aplicatii de e-Educatie 
si asigurarea conexiunii 
la broadband, acolo 
unde este necesar 
 
(PROGRAMUL 
OPERATIONAL 
SECTORIAL 
CRESTEREA  
COMPETITIVITATII 
ECONOMICE, AP 3,   
DMI 3.2, Operatiunea 
3) 
 
NOU! 
 

Scopul principal al 
acestei operatiuni 
consta in dezvoltarea 
sau extinderea unei 
platforme care sa 
permita furnizarea unor 
solutii de invatamant 
prin mijloace 
electronice, disponibile 
on-line. 

Autoritati ale administratiei 
publice locale; 
Structuri asociative ale 
autoritatilor administratiei 
publice locale; 
Institutie publica ce 
functioneaza la nivel local; 
Autoritate a administratiei 
publice centrale; 
Institutie publica ce 
functioneaza la nivel central; 
Institutii de invatamant 
superior de drept public 
acreditate; 
Parteneriate intre autoritati 
publice locale sau/si institutii 
publice ce functioneaza la 
nivel local; 
Biblioteci de drept public cu 
personalitate juridica. 

 În cadrul acestei operaţiuni se finanţează: 
 

- Proiecte prin care sunt furnizate 
materiale într-o ordine secvenţială şi 
logică pentru a fi asimilate de cursanţi în 
manieră proprie, fără a solicita prezenţa 
directă a participanţilor sau fără a 
necesita sincronizarea activităţilor 
aferente. Sistemele informatice de e-
learning finanţate în cadrul acestei 
operaţiuni trebuie să asigure inclusiv 
transmiterea suportului de curs şi 
examinarea prin Internet.  
 

- Proiectele prin care se crează interfaţa 
de înscriere on line la diverse forme de 
învăţământ sau alte activităţi extra-
scolare, teste şcolare, crearea şi 
consultarea on line a fişei electronice a 
elevului/studentului, forum pentru 
discuţii profesori/părinţi. 

 

Minim 
500.000 lei 
 
Maxim 
15.000.000 
lei pentru 
proiecte cu 
impact la 
nivel 
naţional 
 
Maxim 
5.000.000 
lei pentru 
proiecte cu 
impact la 
nivel local  
 

Intre 30% 
si 60% 

2 
septembri
e 2010 

http://fonduri.m
csi.ro/?q=node/162   

Uniunea 
Europeana 

Programul de 
sprijinire a politicii in 
domeniul 
tehnologiilor 
informatiei si 
comunicatiilor 

NOU! 
 

Obiectivul general al 
acestui program il 
reprezinta accelerarea 
gradului de dezvoltare 
a unei societati 
informationale 
inovative, competitive 
si sustenabile. 

Institutiile publice  

Organizatiile internationale  

Centrele de cercetare  

Universitatile 

Vor primi finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte urmatoarele tipuri de servicii:  
 
- e-government; 
- e-inclusion; 
- e-health; 
- biblioteci digitale. 

- - 1 iunie 
2010 

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

ation_society/activities/
ict_psp/index_en.htm
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Proiecte pilot pentru 
dezvoltarea 
activitatilor de 
prevenire a 
desertificarii in 
Europa 

NOU! 
 

Sa sustina dezvoltarea 
initiativelor pilot privind 
inovatiile, tehnicile sau 
practicile inovante, 
contribuind astfel la 
schimbul de bune 
practici si inovatie la 
nivel local, in vederea 
eradicarii desertificarii 
in Europa; 
Sa demonstreze 
potentialul tehnicilor de 
economisire a apei in 
vederea imbunatatirii 
conditiilor umane si de 
mediu in diferitele 
regiuni ale UE. 

Autoritati centrale, locale si 
regionale, centre de 
cercetare, agentii, federatii, 
sindicate, ONG-uri, 
universitati, IMM-uri, 
organizatii internationale 

Initiativele pilot contribuie la schimbul celor mai 
bune practici la nivel local pe 4 axe prioritare: 
a) conservarea apelor provenite de la ploi si a 
celor de suprafata; 
b) tehnici de inlocuire pentru irigatii; 
c) culturi cu consum redus de apa; 
d) masuri de economisire a apei. 
 
Regiunile prioritare urmatoare au fost identificate 
ca avand un potential real pentru proiecte pilot: 
1. bazinul raului Pinios (Grecia); 
2. bazinul raului Mures (Romania); 
3. Cipru (pentru partea in care se aplica acquis-ul 
comunitar, potrivit art. 10 al Tratatului de 
adeziune); 
4. bazinul raului Guadiana (Spania si Portugalia). 

Intre 
400.000 si 
800.000 
euro/ 
proiect 

- 30 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/environm
ent/w

ater/qua
ntity/building_blocks.htm

#call_halt  
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

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.  

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 

(EA
C

E
A) – 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 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

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 
partneriat
e-cadru 
pe 3 ani 
cu 
Comisia 
European
a 

Agentia Executiva pentru Educatie, 
Audiovizual si C

ultura (EAC
E

A) 
http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.ht
m

  
http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/docum
ents/culture_program

m
e_guide_ro.pdf 

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.ht
m
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

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 
septembri
e 
Masura 
1.2 - 1 
februarie, 
 1 
septembri
e 
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/E

AC
E

A_2008_0185_R
O

.pdf    

Uniunea 
Europeana 

Energie Inteligenta 
Europa - apel 2010 
 
 

- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
rationala a resurselor 
energetice; 
- a promova si noi 
surse de energie 
regenerabila si a sprijini 
diversificarea; 
- a promova eficienta 
energetica si utilizarea 
de noi surse de energie 
regenerabile in 
transporturi. 

Asociatiile, autoritatile locale si 
regionale, centrele de 
cercetare, IMM-urile, 
universitatile. 

Actiunile sprijinite in cadrul programului vor avea 
un impact semnificativ la nivel european si cea 
mai larga posibila relevanta pentru cetatenii 
europeni si a politicilor. 
 
Activitatile care fac obiectul cererii de propuneri 
pot lua forma de: 
- proiecte; 
- constituire de noi centre locale si regionale, 
agentii de gestionare a energiei. 

- Minim 25% 24 iunie 
2010 

http://ec.europa.eu/energy/intellige
nt/call_for_proposals/index_en.ht
m
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Finantator Program de finantare Obiectivul 
programului Solicitanti eligibili Activitati eligibile Valoarea 

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul de sprijinire 
a politicii in domeniul 
tehnologiilor informatiei 
si comunicatiilor 
PROGRAMUL CADRU 
PENTRU 
COMPETITIVITATE SI 
INOVARE (CIP) 

Obiectivul general al 
acestui program il 
reprezinta accelerarea 
gradului de dezvoltare 
a unei societati 
informationale 
inovative, competitive 
si sustenabile. 

Institutiile publice, organizatiile 
internationale, centrele de 
cercetare sau universitatile. 

Vor primi finantare in cadrul acestui apel de 
proiecte urmatoarele tipuri de servicii: 
 
- e-government; 
 
- e-inclusion; 
 
- e-health; 
 
- biblioteci digitale. 

Variabila Minim 50% 1 iunie 
2010 

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

ation_society/activities/
ict_psp/index_en.htm

 
 

Uniunea 
Europeana 

Safer Internet 2010 

 

Sa promoveze o 
utilizare mai sigura a 
Internetului si a altor 
tehnologii de 
comunicare, in vederea 
educarii utilizatorilor. 

Autoritati locale si regionale, 
centre de formare, centre de 
cercetare, universitati, scoli, 
asociatii, organizatii 
internationale, ONG-uri. 

Teme ale apelului: 
 

- informarea publicului; 
- lupta impotriva continuturilor ilicite si a 
componentelor online prejudiciabile;  
- promovarea unui mediu online mai sigur; 
- crearea unei baze de cunostinte. 
 

Printre actiunile finantate: 
 
- crearea de centre pentru un internet mai sigur in 
toata Europa pentru coordonarea activitatilor si 
regruparea diferitilor actori implicati, in vederea 
garantarii luarii de masuri si facilitarii transferului 
de cunostinte;  
 
- punerea in practica a unei retele tematice, in 
vederea favorizarii schimbului transnational 
sistematic, intre serviciile represive, a celor mai 
bune practici in materie de lupta impotriva 
producerii si difuzarii online a continuturilor cu 
caracter pédo-pornografic in Europa si in lume;  
 
- intarirea analizei continuturilor ilicite; 
 
- stimularea si coordonarea activitatilor de 
cercetare in materie de utilizare a noilor media 
pentru copii. 

_ Minim 25 
% 

27 mai 
2010 

http://ec.europa.eu/inform
ation_society/activities/sip/funding/projects/i

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

grantului 

Contributi
a 

beneficiar
ului 

Termen 
limita 

Informatii 
suplimentare/

Website 
program 

Uniunea 
Europeana 

Programul ESPON 
2013 

NOU! 

Scopul Programului 
ESPON 2013 este de a 
sprijini formularea 
politicii care vizează 
coeziunea si 
dezvoltarea 
armonioasă a 
teritoriului european 
prin  furnizarea de 
informatii, statistici, 
analize, 
si scenarii comparabile 
privind dinamica 
teritoriului, precum si 
prin  evidentierea 
capitalului 
teritoriului si 
potentialului de 
dezvoltare a regiunilor 
si teritoriilor de 
dimensiuni mai mari. 

Universităti; 
 
 Institutii de cercetare din 
domeniul dezvoltării teritoriale; 
 
Factori de decizie din 
domeniul dezvoltării teritoriale 
(institutii ale administratiei 
publicecentrale si locale, etc.); 

Punctele Nationale de Contact 
ESPON. 

Prioritatea 1 - Cercetare aplicată in domeniul 
dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii 
teritoriale pentru următoarele 2 tematici: 

 Mările Europei (European seas in territorial 
development); 

 Indicatori şi perspective pentru serviciile de 
interes general (Indicators and perspectives 
for services of general interest in territorial 
cohesion and development). 

Prioritatea 2 - Analize focalizate spaţial, realizate 
la cererea utilizatorilor/Etapa 2 (tematicile vor fi 
anunţate în momentul lansării apelului); 

Prioritatea 4 - Valorificarea rezultatelor 
cercetărilor, consolidarea spiritului de proprietate 
asupra rezultatelor, creşterea participării la 
procesul de luare a deciziei (pot participa doar 
Punctele de Contact ESPON desemnate de 
statele participante la program). 

- - 28 iunie 
2010 

w
w

w
.espon.eu  

w
w

w
.infocooperare.ro   

 




