FINANTARI ACTIVE LA 19 OCTOMBRIE 2020
Programul Operațional Regional
POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață
ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să
gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului
tehnologic.
Denumire

Termen de depunere

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
1.1.A Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)

30 octombrie 2020

1.1.B Parcuri științifice și tehnologice

30 octombrie 2020

12.1 Implementarea eficientă a POR

pana la epuizarea
fondurilor

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție
și dezvoltarea serviciilor - regiuni mai puțin dezvoltate

30 noiembrie 2020

Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
5.1 Patrimoniu cultural - ITI Delta Dunării

18 noiembrie 2020

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
8.1.B Centre comunitare integrate

31 decembrie 2020

8.2.B Spitalul Județean - ITI Delta Dunării

02 august 2021

8.3.C Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - regiuni mai
puțin dezvoltate

01 decembrie 2020

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban
9.1 Strategii de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - regiuni mai puțin
dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III) - termenul de
depunere pentru întreprinderile sociale de inserție este 31.08.2020

31 decembrie 2021

Programul Operațional Capital Uman
POCU 2014-2020 urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul
programelor și politicilor publice ale României, ca SM al UE și are în vedere valorizarea capitalului uman,
ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
Denumire

Termen de depunere

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de 31 decembrie 2023
Ocupare
2.4 Măsuri de educație de tip „A doua șansă” pentru tinerii NEETs - regiunile NordVest, Vest, Nord-Est, Centru, București-Ilfov

14 decembrie 2020

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
3.1 Măsuri de educație de tip „A doua șansă” pentru tinerii NEETs - regiunile Sud-Est,
Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia

14 decembrie 2020

3.1 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie
romă, persoane din mediul rural

12 noiembrie 2020

3.12 Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari

15 noiembrie 2020

3.12 Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM

30 octombrie 2020

3.2 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie
romă, persoane din mediul rural

12 noiembrie 2020

3.3 Subvenționarea locurilor de muncă - șomeri, persoane inactive, persoane de etnie
romă, persoane din mediul rural

12 noiembrie 2020

7.2 Îmbunătăţirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient şi 31 decembrie 2023
eficace proiecte de tip FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de
depunere
7.1 Îmbunătăţirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona şi implementa în mod 31 decembrie 2023
eficient şi eficace programul operațional - proiecte de tip non-competitiv, fără termen
limită de depunere
7.3 Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU 31 decembrie 2023
privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune
practici și inițiative în domeniul FSE - proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită
de depunere

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
4.16 Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural

15 decembrie 2020

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Denumire

Termen de depunere

5.1 Sprijin pentru funcționarea GAL (depunere cereri de finanțare în MySMIS) - regiuni
mai puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III )

31 decembrie 2021

Axa prioritară 6: Educație și competențe
6.3 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

30 decembrie 2020

6.5 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

30 decembrie 2020

6.6 Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial

30 decembrie 2020

6.13 Innotech Student

pana la epuizarea
fondurilor

Programul Operațional Capacitate Administrativă - Nu există finanțări active.
POCA 2014 - 2020 promovează crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze
dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări
de calitate.

Programul Operațional Competitivitate
POC 2014 - 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea
accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.
Denumire

Termen de depunere

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor
1.1.3 - CATEDRE-ERA

29 decembrie 2023

1.1.3 - COMPLEMENT

29 decembrie 2023

1.1.3 - FINALIST-IMM

29 decembrie 2023

1.1.3 - RO-ECSEL

29 decembrie 2023

1.1.3 - RO-EIT

29 decembrie 2023

1.1.3 - RO-ESFRI-ERIC

29 decembrie 2023

1.1.3 - TEAMING

29 decembrie 2023

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie
digitală competitive
2.2.1 Clustere

02 noiembrie 2020

2.3.1 Secțiunea Big Data

31 decembrie 2020

2.3.1 Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în
instituțiile publice

30 noiembrie 2020

2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Interoperabilitate

31 decembrie 2020

2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Open Data

31 decembrie 2020

2.3.1 Secțiunea E-guvernare - Evenimente de viață

06 februarie 2023

2.3.3 Secțiunea E-CULTURĂ

31 decembrie 2020

2.3.3 Secțiunea E-SĂNĂTATE

31 decembrie 2023

2.3.1 PROIECTE FAZATE

31 decembrie 2020

Programul Operațional Infrastructură Mare
POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi
prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice
sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.
Denumire

Termen de
depunere

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a
metroului
1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

31 decembrie 2022

1.3 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a
infrastructurii locale intermodale/multimodale

31 decembrie 2020

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil şi eficient
2.3 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare

31 decembrie 2020

2.4 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a
infrastructurii locale intermodale/multimodale

31 decembrie 2020

2.7 Dezvoltarea transportului feroviar

31 decembrie 2022

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management
eficient al resurselor
3.1 Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor

01 iulie 2022

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității,
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric
4.1 Biodiversitate

31 decembrie 2021

4.1 Refacerea ecosistemelor degradate

31 decembrie 2020

4.2 Calitatea aerului

31 decembrie 2020

4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric

31 decembrie 2020

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor
5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre

31 decembrie 2022

Denumire

Termen de
depunere

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a
metroului
1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

31 decembrie 2022

1.3 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a
infrastructurii locale intermodale/multimodale

31 decembrie 2020

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil şi eficient
Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea
susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon
6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul distribuţie

31 decembrie 2020

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

31 decembrie 2020

6.3 Măsurare inteligentă a consumului de energie la consumatori casnici

31 decembrie 2020

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de
cogenerare de înaltă eficienţă

31 decembrie 2020

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de
termoficare în oraşele selectate
7.1 Dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi

31 decembrie 2021

7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei
termice în Municipiul Bucureşti

31 decembrie 2020

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice
şi gazelor naturale
8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor

04 noiembrie 2021

8.2 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor

04 noiembrie 2021

8.2 Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale

17 decembrie 2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 - 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.
Denumire

Termen de depunere

Măsura 4: Investiții în active fizice

4.2 GBER - MINIMIS - Servicii de consultanță în implementarea proiectelor de
investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii
de produse neagricole aferentă sM 4.2

30 noiembrie 2020

4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole abatoare montane

31 decembrie 2020

Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității
pădurilor
8.1 Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

11 decembrie 2020

Măsura 17: Gestionarea riscurilor
17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

30 noiembrie 2020

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată
sub responsabilitatea comunității)
19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

31 decembrie 2023

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime
POPAM 2014 - 2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De
asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția
mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.
Denumire

Termen de depunere

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din
punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere
M II.5 b Achiziționarea de servicii de consiliere pentru ferme de acvacultură

Până la epuizarea
fondurilor

Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020
Nu există finanțări active.
Programul Ro-Bg 2014 - 2020 susţine crearea unor comunităţi competitive şi sustenabile prin folosirea
într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de
dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre / Marea Neagră.
Aria eligibilă:
România - 7 județe: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Constanţa.
Bulgaria - 8 regiuni: Vidin, Montana, Vrața, Plevna, Veliko Târnovo, Ruse, Silistra, Dobrici.

Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020
Nu există finanțări active.
Programul Ro - BMN 2014 - 2020 își propune îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile
din Bazinul Mării Negre prin creştere sustenabilă şi protecţia în comun a mediului.
Aria eligibilă a programului:
România: Regiunea Sud-Est
Bulgaria: regiunile Severoiztochen și Yugoiztochen
Grecia: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki
Turcia: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu,
Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat,
Çorum, Amasya) şi TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)
Rusia: regiunea Rostov, Ținutul Krasnodar, Republica Adîgheia

Ucraina - regiunile: Odesa, Mikolaiv, Herson, Zaporijia şi Donețk, Republica Autonomă Crimeea,
Municipiul Sevastopol
Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan*: întreg teritoriul

Programul Interreg Europa 2014-2020 - Nu există finanțări active.
Programul Interreg Europa 2014-2020 susține agenda politică a Uniunii Europene numite Strategia
Europa 2020 și promovează acțiuni menite să transforme teritoriul european într-un spațiu cu un grad
sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune.
Arie eligibilă: întreg teritoriul UE (28 de state membre) + 2 state partenere cu statul special: Norvegia
și Elveția.

Programul Operaţional URBACT III - Nu există finanțări active.
Programul URBACT 2014-2020 facilitează schimbul de cunoștințe și bune practici între orașe și alte
niveluri de guvernare cu scopul este de a promova dezvoltarea durabilă integrată și de a îmbunătăți
eficacitatea politicii regionale și de coeziune.
Arie eligibilă: întreg teritoriul UE (28 de state membre) + 2 state partenere cu statul special: Norvegia
și Elveția.

Programul de Cooperare INTERACT III 2014-2020 - Nu există finanțări active.
Program operațional al obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană, o parte a componentei de
cooperare interregională și este configurat pentru a consolida eficacitatea politicii de coeziune prin
promovarea schimbului de experiență privind identificarea, transferul și difuzarea bunelor practici și a
abordărilor inovatoare în ceea ce privește implementarea programelor de cooperare teritorială și a
acțiunilor referitoare la cooperarea teritorială și la utilizarea Grupării Europene de Cooperare Teritorială
(EGTC).
Arie eligibilă: întreg teritoriul UE (28 de state membre) + 2 state partenere cu statul special: Norvegia
și Elveția.

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020 - Nu există finanțări active.
Programul transnațional Dunărea 2014-2020 susține finanțarea proiectelor implementate de un
parteneriat transnațional extins și care vor avea ca obiectiv îmbunătățirea politicilor publice și a
cooperării instituționale.
Aria de cooperare – 14 state:
Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Germania (landurile Baden Wurttemberg și Bavaria), Ungaria,
România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Republica Serbia, Republica Moldova
și Ucraina (regiunile Cernăuți, Ivano-Frankivsk, Transcarpatia, Odesa).

* Excepții:
Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul înregistrării legale) sunt
eligibile dacă:
-au competențe în aria eligibilă (ex. ministere, agenții federale, instituții naționale de cercetare
înregistrate în afara ariei eligibile);
-îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
-implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului.

Alte finanțări
• Fundația „Alături de Voi” - Concurs de minigranturi adresat organizațiilor de elevi și
studenți
Beneficiari eligibili: Asociații de elevi / studenți

Termen depunere: 25 octombrie 2020

• Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Fezabilitatea industrială a rutelor
catalitice pentru alternative durabile la resursele fosile
Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile
lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate Orizont
2020

Termen depunere: 26 ianuarie 2021

• Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Pachete de inovare de tipul climateresilient pentru regiunile UE
Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv
regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate
Orizont 2020

Perioadă depunere: 02 octombrie 2020 - 26 ianuarie 2021

• Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Către orașe neutre din punct de vedere
climatic și inovatoare din punct de vedere social
Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv
regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate
Orizont 2020

Termen depunere: 26 ianuarie 2021

• Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Prevenirea și combaterea incendiilor
extreme prin integrarea și demonstrarea mijloacelor inovatoare
Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv
regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate
Orizont 2020

Termen depunere: 26 ianuarie 2021

• Instruirea judecătorilor naționali în Dreptul European al Concurenței
Beneficiari eligibili: judecătorii care se ocupă de cazuri de concurență la nivel național, precum și
procurori, ucenici judecători naționali și personalul din instanțele naționale

Termen depunere: 15 ianuarie 2021

• Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2
Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația
Națională pentru Tineret, Crucea Roşie Română şi structurile sale cu personalitate juridică sau
entitățile înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), care
intenționează să participe la un proiect în parteneriat în cadrul ACF România.

Termen depunere: 20 ianuarie 2020 - 01 aprilie 2021

• Apel special Erasmus+: Parteneriate pentru creativitate
Beneficiari eligibili: Operatorii din sectoarele culturale și creative, care sunt încurajați să lucreze
împreună cu organizații din domeniile educației formale, informale și nonformale

Termen depunere: 29 octombrie 2020

• C-Voucher: Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară
Beneficiari eligibli: IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) din UE și țările asociate Orizont 2020. Sunt
vizate în principal firme din industria prelucrătoare, agro-alimentară, textile, sănătate și domeniul apei
(Blue Growth).

Termen depunere: 30 octombrie 2020

• Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu
emisii scăzute de dioxid de carbon
Beneficiari eligibili: Persoane juridice care aparțin uneia dintre următoarele categorii: entități private,
entități publice sau organizații internaționale și care să fie direct responsabile de implementarea și
gestionarea proiectului, acolo unde este relevant, împreună cu alți solicitanți (să nu acționeze ca
intermediar)

Termen depunere: 03 iulie 2020 - 29 octombrie 2020

• FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau
organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în
implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Termen depunere: 01 mai 2024

• Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023
Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează
suprafețe de viță-de-vie

Termen depunere: 31 iulie 2023

• Reporting Democracy: Sesiuni de pitching pentru jurnaliști despre impactul COVID-19
Beneficiari eligibili: Jurnaliști freelanceri și angajați din Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria,
România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Albania,
Macedonia de Nord și Grecia.

Termen depunere: 31 decembrie 2020

• Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul
medical
Beneficiari eligibili: IMM-uri (inclusiv start-up-uri)

Termen depunere: 03 februarie 2021

• Fondul European de Investiții și Comisia Europeană - Proiect pilot pentru dezvoltarea
competențelor și a educației în întreaga Europă
Beneficiari eligibili: Instituțiile de finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați
pot solicita să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea deschisă
de exprimare a interesului.

Termen depunere: 31 octombrie 2020

• Ministerul Finanţelor Publice: HG807/2014 - Programul „Ajutoare de stat pentru
finanţarea proiectelor pentru investiţii”
Beneficiari eligibili: Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-uri cât şi
întreprinderi mari, cu personalitate juridică

Termen depunere: 31 decembrie 2020

• Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020
Beneficiari eligibili: ONG-urile și fundațiile, Instituțiile publice care au personalitate juridică proprie;
Grupurile informale/de inițiativă.

Termen depunere: 31 decembrie 2020

• Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale –
Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021
Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din
România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.
Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara
Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca
parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Termen depunere: 31 decembrie 2020

• Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient
deservite
Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București,
precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și
structurile sale cu personalitate juridică

Termen depunere: 30 iunie 2021

• Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament
egal
Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București
precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și
structurile sale cu personalitate juridică.
Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în:
România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care
au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Termen depunere: 27 aprilie 2023

• Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite
Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București,
Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale
cu personalitate juridică

Termen depunere: 27 aprilie 2023

• Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”
Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii,
fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile,
federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Termen depunere: 31 decembrie 2020

• Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării
tehnologice
Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei
state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul
industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale,
incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Termen depunere: 27 octombrie 2020

