PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin pentru
derularea
programelor
regionale de
îngrijire a gravidei
şi copilului
- etapa I

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Institut sau instituție
medicală publică, unitate
cu personalitate juridică
aflată în subordinea
Ministerului Sănătății care
se organizează și
funcționează ca unitate de
asistenţă tehnică și
management pentru
Programul național de
sănătate a femeii și
copilului

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS
4.9)

NOU!
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Activități eligibile

•

Dezvoltarea cadrului metodologic și a
registrelor naționale pentru programele
regionale de îngrijire a gravidei și copilului

•

Furnizarea programelor de formare
profesională specifică pentru personalul
implicat în îngrijirea gravidei şi copilului

•

Activități de informare, educare,
conştientizare a grupului țintă, beneficiar al
serviciilor de îngrijire a gravidei și copilului

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

Apel
deschis în
perioada 11
octombrie
2017, ora
10.00 - 31
ianuarie
2018, ora
16.00

http://bit.ly/
2xf3jgf

Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății
Institut sau instituţie
medicală publică – unități
monospitalicești publice
care au în structură secții
de obstetrică - ginecologie
de nivel III
Institutele sau centrele de
sănătate publică
Universități publice de
Medicină și Farmacie
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților
Medicali
ONG uri (exclusiv pentru
activitatea 3)

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Fii responsabilă de
sănătatea ta –
sprijin pentru
derularea
programelor de
prevenție,
depistare precoce,
diagnostic și
tratament precoce
al cancerului de
sân

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Ministerul Sănătății
Institut sau instituție
medicală publică, unitate
cu personalitate juridică
aflată în subordinea
Ministerului Sănătății, care
se organizează și
funcționează ca unitate de
asistență tehnică și
management pentru
Programul național de
depistare precoce activă a
cancerului prin screening
organizat - Subprogramul
de depistare precoce
activă a cancerului de col
uterin

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS
4.9)

Parteneri eligibili:
NOU!

PAGINA 2 DIN 26

Ministerul Sănătății
Institut sau instituție de
sănătate publică aflată în
subordinea Ministerului
Sănătății cu personalitate
juridică
Institut sau instituție
medicală publică, unitate
cu personalitate juridică
aflată în subordinea
Ministerului Sănătății, care
se organizează și
funcționează ca unitate de
asistență tehnică și
management pentru
Programul național de
depistare precoce activă a
cancerului prin screening
organizat
Universități publice de
Medicină și Farmacie;
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților
Medicali.
ONG-uri

Activități eligibile

•
•

•

•

Organizarea centrului de referință pentru
programele regionale de screening al
cancerului mamar.
Elaborarea metodologiei pentru
programele de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament precoce
al cancerului de sân (ex. mamografie
digitală/ ecografie/ biopsie/ tratament/
urmărire în timp etc.).
Furnizarea programelor de formare/
instruire profesională specifică pentru
specialiștii implicați în derularea
programelor de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament al
leziunilor mamare incipiente
Activități de informare, educare,
conștientizare a grupului țintă al serviciilor
de screening al cancerului de sân

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

Apel
deschis în
perioada 11
octombrie
2017, ora
10.00 - 31
ianuarie
2018, ora
16.00

http://bit.ly/
2hLf7jv

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Fii responsabilă de
sănătatea ta –
sprijin pentru
derularea
programelor de
prevenție,
depistare precoce,
diagnostic și
tratament precoce
a cancerului de col
uterin

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS
4.9)

NOU!

PAGINA 3 DIN 26

Solicitanți eligibili

Ministerul Sănătății
Institut sau instituţie
medicală care se
organizează și
funcționează ca unitate de
asistenţă tehnică şi
management pentru
Programul naţional de
depistare precoce activă a
cancerului prin screening
organizat - Subprogramul
de depistare precoce
activă a cancerului de col
uterin

Activități eligibile

•

Elaborarea metodologiei pentru
programele de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament precoce
al cancerului de col uterin (HPV/ Babes
Papanicolau)

•

Furnizarea programelor de formare/
instruire profesională specifică pentru
specialiștii implicați în derularea
programelor de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament al
leziunilor precanceroase ale colului uterin
(ex. medici, biologi, tehnicieni de
laborator, registratori medicali, asistenți
medicali, asistenți medicali comunitari,
mediatori sanitari, alt personal medical
etc.)

•

Activități de informare, educare,
conştientizare a grupului țintă al serviciilor
de screening al cancerului de col

Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății
Institut sau instituție de
sănătate publică
Institut sau instituție
medicală publică, unitate
cu personalitate juridică
aflată în subordinea
Ministerului Sănătății, care
se organizează și
funcționează ca unitate de
asistență tehnică și
management pentru
Programul național de
depistare precoce activă a
cancerului prin screening
organizat - Subprogramul
de depistare precoce
activă a cancerului de col
uterin
Universități publice de
Medicină și Farmacie;
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților
Medicali.
ONG uri (exclusiv pentru
activitatea 3)

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

Apel
deschis în
perioada 11
octombrie
2017, ora
10.00 - 31
ianuarie
2018, ora
16.00

http://bit.ly/
2fPKcls

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin pentru
derularea
programelor de
depistare
(screening),
stadializare și
acces la tratament
al pacienților cu
boli hepatice
cronice secundare
infecțiilor virale cu
virusuri hepatitice
B/D și C- etapa I

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

Autoritate publică în
subordinea Ministerului
Sănătății cu competențe
în diagnosticul,
stadializarea și
tratamentul infecțiilor cu
virusuri hepatitice de la
stadiul de hepatită până la
ciroza hepatică
decompensată și
hepatocarcinom

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, PI 9.iv, OS
4.9)

APEL NELANSAT

Ministerul Sănătății;
Instituțiile si structurile de
specialitate ale
Ministerului Sănătății, care
desfășoară activități în
domeniul sănătății publice
la nivel național, regional,
județean și local;

Activități eligibile

•

Elaborarea metodologiei de screening al
populației pentru depistarea infecțiilor
cronice cu virusuri hepatitice B /D și C

•

Furnizarea programelor de formare
profesională specifică pentru profesioniștii
implicați în prevenirea, depistarea
precoce (screening), diagnosticul și
tratamentul hepatitelor virale B/ D și C

•

Activități de informare, educare,
conştientizare a grupului țintă, beneficiar
al serviciilor de prevenire, depistare
precoce (screening), diagnostic și
tratament al hepatitelor virale B/ D și C

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://bit.ly/
2wtpyik

Alte instituții care
desfășoară activități în
domeniul sănătății publice
la nivel național, regional,
județean sau local;
Institutele sau centrele de
sănătate publică ca
instituții publice regionale
sau naționale, cu
personalitate juridică, în
subordinea Ministerului
Sănătății;
Universități publice de
Medicină și Farmacie;
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților
Medicali.
ONGuri (exclusiv pentru
activitatea 3)

PAGINA 4 DIN 26

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării, inclusiv a
creșterii eficienței
energetice, și a
transferului de
cunoștințe

Să sprijine proiecte
ce vizează
dezvoltarea sau
introducerea unor
produse și
echipamente noi sau
substanțial
îmbunătățite, a unor
procese și tehnici
noi sau
îmbunătățite, a unor
sisteme de
gestionare și
organizare noi sau
îmbunătățite,
inclusiv la nivelul
prelucrării și al
comercializării.

Operatorii economici care
practică pescuitul
comercial;

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
SI AFACERI
MARITIME, Măsura
I.1, O.S.1.5)

organizațiile/asociațiile de
pescari;
organizațiile de
producători cu activitate în
domeniul pescuitului;
institute de cercetaredezvoltare;

Activități eligibile

Valoarea
grantului

•

Dezvoltarea și/sau introducerea unor
produse și echipamente noi sau
substanțial îmbunătățite în domeniul
pescuitului;

•

Dezvotarea și/sau introducerea unor
procese și tehnici noi sau îmbunătățite în
domeniul pescuitului;

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 367.320 lei

•

Dezvoltarea și/sau introducerea unor
sisteme de gestionare și organizare noi
sau îmbunătățite, inclusiv la nivelul
prelucrării și al comercializării peștelui.

Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 22.957,50
lei

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

17
noiembrie
2017, ora
12:00

http://ampe
ste.ro/docs/
POPAM/Gh
iduri/Ghidur
i_iunie_201
7/GHID_I.1/
Ghid_solicit
ant__I.1._v
er.1_search
able.pdf

stațiuni de cercetaredezvoltare;
universități.

NOU!
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Crearea de servicii
de gestionare, de
înlocuire și de
consiliere pentru
fermele de
acvacultură

Întărirea dezvoltării
tehnologice, inovare
și transfer de
cunoștințe, care va
permite dezvoltarea
producției cu specii
cu potențial bun de
piață, îmbunătățirea
semnificativă a
produselor,
proceselor și
sistemelor
organizaționale la
nivelul fermei,
studierea fezabilității
tehnice și
economice a
produselor și
proceselor inovative.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.5, lit. a)

NOU!

Solicitanți eligibili

Institute de CercetareDezvoltare;

Activități eligibile

•

Stațiuni de CercetareDezvoltare;
Universități de stat.

•

•

•

•
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Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere cu accent pe
respectarea legislației Uniunii și a celei
naționale privind protecția mediului,
precum și cerințele privind amenajarea
spațială maritimă;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru fermele
de acvacultură pentru evaluarea
impactului asupra mediului așa cum este
menționat în Directiva 2001/42/CE a
Parlamentului European și a Consiliului și
în Directiva 92/43/CEE;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respectarea
legislației Uniunii și a celei naționale cu
privire la bunăstarea animalelor acvatice,
sănătate și siguranță.
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respecte
legislației Uniunii și a celei naționale
privind standardele de sănătatea publică
și siguranță;
Crearea de servicii de consiliere pentru
fermele de acvacultură cu accent pe
strategii de marketing și de afaceri.

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:
Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 918.300 lei
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 22.957,50
lei

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

17
noiembrie20
17, ora
12.00

http://ampe
ste.ro/popa
m-20142020/ghidul
solicitantulu
ipopam/ghid
ulsolicitantulu
iaprobat.htm
l

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
potențialului
siturilor de
acvacultură
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU PESCUIT
ȘI AFACERI
MARITIME, Măsura
II.12)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Dezvoltarea de bune
practici, atât
generale cât şi
specifice pentru
anumite specii sau
referitoare la
biosecuritate sau la
necesităţile în
materie de sănătate
şi bunăstare a
animalelor în
acvacultură

Unitățile de ceretare și
universitățile publice care
au ca obiect de activitate
acvacultura

Activități eligibile

În vederea promovării sănătății și bunăstării
animalelor în intreprinderile din domeniul
acvaculturii, precum și în ceea ce privește
prevenția și biosecuritatea, POPAM poate
sprijini activități care vizează:
- dezvoltarea de bune practici generale și
specifice pentru sănătatea și bunăstarea
anumitor specii de pești și moluște - Sau
- stabilirea de reguli de conduită referitoare la
biosecuritate sau la necesitățile în materie de
sănătate și bunăstare a animalelor în
acvacultură.
Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid
de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea
anumitor specii de pești și moluște însoțit de un
cod de conduită referitoar la biosecuritate sau la
necesitățile în materie de sănătate și bunăstare
a animalelor în acvacultură.

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 612.230,61
lei
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 22.957,50
lei

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

17
noiembrie20
17, ora
12.00

http://ampe
ste.ro/popa
m-20142020/ghidul
solicitantulu
ipopam/ghid
ulsolicitantulu
iaprobat.htm
l
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

ERA-Net Smart
Grids Plus

NOU!

Obiectivul
programului

Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării în
cercetarea
europeană de
excelență;
Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
cooperării
internaționale –
lansarea de apeluri
tematice comune în
parteneriat cu alte
țări, activități
comune de
cercetare, echipe de
cercetare mixte, în
vederea accesării
altor fonduri
disponibile prin
programele de
cercetare-dezvoltare
la nivel internațional;
PN-III-CEI-H2020ERA 4
– Creșterea
vizibilității României
la nivel internațional
în domeniul
cercetării și inovării.
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Solicitanți eligibili

Instituții de învățămant
superior publice și private
acreditate;
Institute Naționale de CDI;
Alte organizații de
cercetare de drept public
sau privat;
Agenți economici (IMM-uri
și întreprinderi mari);
Unități de administrație
publică locală sau
centrală;
Organizații
nonguvernamentale.

Activități eligibile

•
•
•
•
•
•

Cercetare fundamentală (maxim 10%
din valoarea bugetului solicitat);
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Studii de fezabilitate;
Activități de inovare;
Activități suport.

Prin acest instrument este sprijinită participarea
cercetătorilor români la proiectele de tip ERANET/ERA-NET Cofund în vederea consolidării
sistemului național de CDI prin intensificarea
colaborarii în cercetarea europeană de
excelență.

Valoarea
grantului

Fondurile
alocate de la
bugetul de
stat pentru
partea
română dintrun proiect de
tip ERANET/ERANET Cofund:

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

14
noiembrie
2017

https://uefis
cdi.ro/eranet-smartgrids-plus

500.000 euro

Maxim
250.000 euro,
în situația în
care România
este
coordonatorul
proiectului
transnational.
Maxim
200.000 euro,
în situația în
care România
este partener
în proiectul
transnational.

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Hub-uri digitale si
de inovare

NOU!

Obiectivul
programului

Digitizarea industriei
în țările și regiunile
selectate, în care
companiile (în
special cele din
sectoarele
industriale
tradiționale și IMMurile) investesc mai
puțin în tehnologiile
digitale decat în alte
părți ale Europei sau
în alte sectoare.

Solicitanți eligibili

Universități și centre de
cercetare și tehnologie
(RTO);
Incubatoare și
acceleratoare care ajută
companiile să înceapă să
crească;

Activități eligibile

30 de organizații din 8 țări dintre cele
menționate mai sus vor beneficia de un program
de pregătire condus de PwC și Oxford
University Innovation (Oxentia) pentru a deveni
hub-uri digitale și de inovare care să poată
sprijini startup-urile din regiune.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

-

-

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

22
octombrie
2017

https://ec.e
uropa.eu/eu
survey/runn
er/Applicati
onForm

Organizațiile de clustere și
asociațiile industriale care
reprezintă societăți din
sectorul privat;
Administrațiile publice
care sunt constiente de
importanța inovației și iși
dezvoltă planurile de
specializare inteligente
din Bulgaria, Croatia,
Cipru, Republica Cehă,
Estonia, Ungaria, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Slovenia
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Infrastructura de
inovare și transfer
tehnologic

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

Unităţi şi instituţii de drept
public

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

APEL NELANSAT

Activități eligibile

•

Unităţi şi insituţii de drept
privat
Forme asociative între
acestea

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

•

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

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

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minim
100.000 euro

Pentru
componenta de
ajutor regional:

Maxim
3.000.000
euro

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

Minim 50% în
cazul
întreprinderilor
mari

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://regioadrcentru.r
o/1consolidare
a-cercetariidezvoltariitehnologice
-si-ainovarii/

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

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

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

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

Activități eligibile

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

b)

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

Valoarea
grantului

Minim
100.000 euro
și maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul apel

Contribuția
beneficiarului

Minim 50%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://regioadrcentru.r
o/1consolidare
a-cercetariidezvoltariitehnologice
-si-ainovarii/

Pentru
componenta
de minimis:
maximum de
200.000 euro

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

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

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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

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

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

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

Minim 25.000
euro

Investiţii eligibile:

Maxim
200.000 euro

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

-

-

APEL NELANSAT

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

Contribuția
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://regioadrcentru.r
o/1consolidare
a-cercetariidezvoltariitehnologice
-si-ainovarii/

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

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Incubatoare de
afaceri

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

APEL NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
structurilor suport
de incubare a
afacerilor

Fondatori ai incubatorului
de afaceri (autorități ale
administrației publice
locale, instituții sau
consorții de instituții de
învățământ superior
acreditate, institutele,
centrele si stațiunile de
cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț sau
persoanele juridice de
drept privat care
înființează un incubator de
afaceri)

Activități eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

•
•

Crearea/ extinderea incubatoarelor de
afaceri, prin construirea, extinderea
spatiilor aferente
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active
corporale, necorporale

Valoarea
grantului

Minim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://regioadrcentru.r
o/ghidurilansate-inconsultare/

Maxim
7.000.000
euro

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

•

Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul
incubatoarelor de afaceri

Parteneriate intre
fondatorii incubatorului de
faceri
Asocierile in participație
intre un fondator autoritate
publica si persoanele
juridice de drept privat,
asociații si fundații,
patronate, sindicate,
camere de comerț
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
relevanței
învățământului
terțiar universitar
in relație cu piața
forței de muncă și
sectoarele
economice
competitive
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 10,
PI 10.3)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Sprijinirea
investițiilor în
infrastructura
învățământului
terțiar universitar

Solicitanți eligibili

Instituţiile de învăţământ
superior de stat

Activități eligibile

Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii educaţionale
universitare

Valoarea
grantului

Valoarea unui
proiect:

minim
100.000 euro
maxim
6.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://regioadrcentru.r
o/10-1investitiileeducatieformareinclusivformareprofesional
a-pentrudobandireadecompetente
-si-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltarea
infrastructur
ilor-deeducatie-siformar/

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare

Program de
susținere a
antreprenoriatului
pentru Tineri
NEETs I

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

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

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

•

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

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

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
3.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

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

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://bit.ly/
2uZ7QxR

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

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

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Măsuri integrate de
prevenire a
părăsirii timpurii a
şcolii

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

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

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

APEL NELANSAT

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

•

•

•
•
•
•
•

•

•

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

Valoarea
grantului

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

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/presa/
noutati-amoi/details/6/
246

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

10 OCTOMBRIE 2017

PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Creșterea gradului
de protecție și
conservare a
biodiversității

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversității în
conformitate cu
Cadrul de Acțiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia Europeană
pentru Biodiversitate
2020 ṣi cu Strategia
Națională ṣi Planul
de Acțiune pentru
Conservarea
Biodiversității 2014 –
2020

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

Solicitanți eligibili

Custozi/Administratori ai
ariilor naturale protejate

A.

APM / instituția care este
responsabilă pentru
asigurarea
managementului ariei
protejate
ONG-uri

B.

Universități
Institute de cercetare/
muzee
MM, ANPM
Alte instituții publice
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Activități eligibile

C.

Elaborarea planurilor de management/
seturilor de măsuri de conservare/planurilor
de acțiune pentru ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate în mediul marin) ṣi
pentru speciile de interes comunitar
neacoperite de proiectele finanțate din alte
programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007,
cu modificările ulterioare)
Implementarea planurilor de management /
seturilor de măsuri de conservare/
planurilor de acțiune pentru ariile naturale
protejate ṣi pentru speciile de interes
comunitar aprobate (inclusiv cele situate în
mediul marin)
Acțiuni de completare a nivelului de
cunoaștere a biodiversității ṣi ecosistemelor
(monitorizarea ṣi evaluarea speciilor ṣi
habitatelor, inclusiv a speciilor invazive
etc.).

Valoarea
grantului

Valoare
maximă
proiect:
Acțiunea A
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

30 iunie
2018

Informații
suplimenta
re
http://www.f
onduriue.ro/poim2014#imple
mentareghiduribeneficiari

Acțiunea B
10.000.000
euro
Acțiunea C
20.000.000
euro
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din lanţul de
aprovizionare în
sectoarele agricol
şi pomicol

Promovarea
cooperării între
actorii locali, în
scopul
comercializării
produselor
agoalimentare prin
intermediul lanțurilor
scurte de
aprovizionare

Parteneriatele constituite
în baza unui acord de
cooperare din cel puţin un
partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un
fermier sau un grup de
producători/o cooperativă
care își desfășoară
activitatea în sectorul
agricol/pomicol

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4 și
16.4a)
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Fermieri;
Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
Organizații
neguvernamentale;
Consilii locale;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică

Activități eligibile

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare
și investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implică
cel puţin două entităţi care cooperează pentru:
Crearea/ dezvoltarea unui lanţ scurt de
aprovizionare/ piețe locale (cu produse
alimentare)
Activităţi de promovare referitoare la crearea/
dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri scurte)
de aprovizionare (cu produse alimentare) şi la
piața locală deservită de acest lanț/ aceste
lanțuri.

Valoarea
grantului

Maxim
100.000 euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

30
noiembrie
2017, ora
16:00

https://porta
l.afir.info/inf
ormatii_gen
erale_pndr_
investitii_pri
n_pndr_sm
_16_4_si_1
6_4a_spriji
n_pentru_c
ooperare_a
gricola_si_p
omicola

Un proiect nu poate conține doar acțiuni de
promovare. Promovarea nu poate fi decât o
componentă secundară (mai putin de 50% din
valoarea totala a cheltuielilor eligibile) a unui
proiect prin care se propune înființarea și
dezvoltarea lanțului scurt.
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Sprijin pentru
acțiunile de
informare privind
politica de
coeziune a UE

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Oferirea de sprijin
pentru elaborarea și
difuzarea de
informații și de
conținut privind
politica de coeziune
a UE, respectând în
același timp
independența
editorială completă a
persoanelor
implicate

Organizații massmedia/agenții de presă
(televiziune, radio, presa
scrisă, presa online, noile
mijloace de comunicare, o
combinație de diferite
mijloace media),

Propunerile ilustrează și evaluează rolul politicii
de coeziune în realizarea priorităților politice ale
Comisiei Europene și în abordarea provocărilor
actuale și viitoare pentru UE, statele sale
membre, regiunile sale și nivelul local.

organizații non-profit,
universități și instituții de
învățământ;

Valoarea
grantului

Minimum
70.000 euro
Maximum
500.000 euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

16
octombrie
2017

http://ec.eur
opa.eu/regi
onal_policy/
sources/ten
der/doc/pro
positions/20
17_16_bat_
063/REGIO
-201700388-0000-ROTRA-00.pdf

centre de cercetare și
grupuri de reflecție,
autorități publice
(naționale, regionale și
locale)
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

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

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

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

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

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

Depunere
continuă

http://uefisc
di.gov.ro/art
icole/4440/
PremiereaparticipariilaOrizont202
0.html
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
instituțiilor de profil;
creșterea eficientei
utilizării resurselor in
organizațiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calității si
relevantei
activităților CDI;
creșterea
atractivității
sistemului si
deschiderea
organizațiilor de
cercetare către
comunitatea
internaționala;
modernizarea
administrației
publice din sectorul
cercetării.
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Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

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

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

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

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

•

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

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

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-1capacitatesistem.pdf

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

Guvernul
României

Program de
finanțare

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

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

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

Organizații
neguvernamentale care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

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

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

•
•
•

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

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-2competitivit
ate.pdf

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

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

Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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

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

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi

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

Instituții de învățământ
superior private acreditate
sau structuri ale acestora

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

Întreprinderi care
realizează activități de
cercetare-dezvoltare

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

Cercetare
fundamentala
– maxim 40
mil. euro;

•
•
•
•
•

Cercetare
industriala –
maxim 20 mil.
euro;

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

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

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

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

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

31
decembrie
2020

http://www.r
esearch.ro/
uploads/pro
gramenationale/p
n-cdiiii/schemeajutor-destat/schem
a-3-coopEuropeană.
pdf

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

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

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Reţele europene
de incubare pentru
inovaţia bazată pe
creativitate: turism
şi modă

Obiectivul principal
al acţiunii este de a
sprijini crearea,
dezvoltarea
afacerilor şi
extinderea
companiilor din
sectoarele modă şi
turism prin
intermediul
incubatoarelor care
integrează
competenţele
creative, de artă şi
de design, din CCI
(Industriile culturale
şi creative) cu
tehnologia, ştiinţa şi
alte expertize
relevante.

Orice entitate publică sau
privată: autorităţi locale,
regionale şi naţionle,
ONG-uri, incubatoare de
afaceri, acceleratoare,
laboratoare,
universităţi/instituţii de
educaţie, centre de
cercetare, companii,
organizaţii de sprijin
pentru afaceri, etc.

Prezenta cerere de propuneri acoperă
următoarele 2 tematici:
• Reţea europeană de incubare pentru
industriile culturale şi creative – fashiontech
– buget 1.600.000 €,
• Reţea europeană de incubare pentru
industriile culturale şi creative – turism; buget
1.000.000€.

(PROGRAMUL
COSME)
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Parteneriatul de proiect
trebuie să fie format din
minimum 4 parteneri care
provin din minimum 3 ţări
ale UE/participante la
COSME

Tipul activităţilor susţinute de această solicitare:
• Facilitarea şi consolidarea cooperării
transsectoriale între reţelele transnationale şi
organizaţiile relevante (incubatoare,
acceleratoare, laboratoare, universităţi,
centre de cercetare şi alte organizaţii
relevante de sprijinire a afacerilor) şi
• Acordarea de sprijin pentru întreprinderi unui
număr de iniţiative inovatoare şi IMM-urilor în
vederea extinderii activităţilor acestora.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarului

Minim 25%

Termen
limita

Informații
suplimenta
re

19
noiembrie
2017

https://ec.e
uropa.eu/ea
sme/en/cos
-einet2017-3-04europeanincubationnetworkscreativitydriveninnovation
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Întreprinzători privați

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universități

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

Centre de cercetare

Poziția de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimenta
re
http://ec.eur
opa.eu/rese
arch/partici
pants/portal
/desktop/en
/opportuniti
es/h2020/m
aster_calls.
html

Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si securității
Europei si cetățenilor săi
Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE UNIVERSITATILOR
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

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

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Autorități publice

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

Companii / întreprinderi

•
•
•

Instituții publice/private

Instituții școlare

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

Instituții universitare

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limita

Variabil

Informații
suplimenta
re
http://www.
erasmusplu
s.ro

http://eacea
.ec.europa.
eu/erasmus
plus/fundin
g_en

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