OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE
FONDURI-STRUCTURALE
Nr./
Crt.

Programe de finanŃare

1.

POC 2014-2020 – 1.2.1 Întreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off

2.

PNDR 2014-2020 – 4.1: InvestiŃii în exploataŃii agricole

30 octombrie
2015

3.

PNDR 2014-2020 – 6.1: Sprijin privind instalarea tinerilor fermieri

30 octombrie
2015

4.

PNDR 2014-2020 – 4.1a: InvestiŃii în exploataŃii pomicole

30 octombrie
2015

5.

PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin pentru investiŃii în procesarea / marketingul produselor
agricole

30 octombrie
2015

6.

PNDR 2014-2020 – 4.2a: InvestiŃii în procesarea / marketingul produselor din sectorul
pomicol

30 octombrie
2015

7.

PNDR 2014-2020 – 4.3: InvestiŃii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi silvice–irigaŃii

30 octombrie
2015

8.

PNDR 2014-2020 – 6.2: Sprijin pentru înfiinŃarea de activităŃi non-agricole

30 octombrie
2015

9.

PNDR 2014-2020 – 6.3: Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

30 octombrie
2015

Termen
limită

Website-ul programului
http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-1
http://portal.apdrp.ro/informatii_general
e_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_1_ex
ploatatii_agricole
http://portal.apdrp.ro/informatii_general
e_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_in
stalare_tineri_fermieri
http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomi
col_sm_4_2a_procesare_produse_pom
icole
http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_2_pro
cesare_produse_agricole
http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sector_pomi
col_sm_4_2a_procesare_produse_pom
icole
http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infr
astructura_agricola_si_forestiera
http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infii
ntare_activitati_neagricole
http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_3_dez
voltare_ferme_mici

10.

PNDR 2014-2020 – 6.4: Sprijin pentru investiŃii în crearea şi dezvoltarea de activităŃi
non-agricole

30 octombrie
2015

11.

POC AcŃiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 2014-2020

23 decembrie
2020

12.

POC 2014-2020: Schema de ajutor de stat pentru investiŃiile în CDI

31 decembrie
2020

13.

POC 2014-2020: Schema de minimis pentru start-up-uri şi spin-off-uri

31 decembrie
2020

http://portal.afir.info/informatii_generale
_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_mo
dernizare_activitati_neagricole
www.fonduri-ue.ro
http://research.ro/uploads/fonduristructurale/ghiduri/schema_cdi.pdf
http://research.ro/uploads/fonduristructurale/ghiduri/schema_deminimis.p
df

ALTE FONDURI (NERAMBURSABILE)
Fonduri cu termen limită de depunere a proiectelor
Nr.
Crt.

Programe de finanŃare

Termen
limită

Website-ul programului

HERCULE III – Formare în domeniul combaterii fraudei

29
septembrie
2015

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/he
rcule-iii/index_en.htm

Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020

30
septembrie
2015

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/inde
x.php?page=programming_period_201
4_2020

LIFE+ Cerere de propuneri 2014

30
septembrie
2015

http://ec.europa.eu/environment/life/fun
ding/life2014/index.htm#nat

Cerere de propuneri-Banca Europeană de InvestiŃii propune o nouă sponsorizare EIBURS

30
septembrie
2015

http://institute.eib.org/

Cerere de propuneri de proiecte – domeniul energie, Mecanismul de interconectare a
Europei (MIE)

30
septembrie
2015

https://ec.europa.eu/inea/en/connectin
g-europe-facility/cef-energy/applyfunding/cef-energy-second-callproposals-2015

NATO: Programul ŞtiinŃă pentru Pace şi Securitate

Erasmus+: Realizarea de experimente în materie de politici în sectorul învăŃământului
şcolar

Programul Erasmus+ Cerere de propuneri 2015
Finanțare pentru activități internaționale de tineret
LIFE+ Cerere de propuneri 2015

1 octombrie
2015

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topic
s_85373.htm

1 octombrie
2015

https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/key-action-3-prospectiveinitiatives-policy-experimentation-inschool-education-sector-eacea302014_en

1 octombrie
2015
1 octombrie
2015
1 octombrie
2015

http://ec.europa.eu/programmes/erasm
us-plus/discover/guide/index_en.htm
http://www.coe.int/web/europeanyouth-foundation/grants
http://ec.europa.eu/environment/life/fun
ding/life2015/index.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creativeeurope/funding/support-europeancooperation-projects-2016_en
http://ec.europa.eu/environment/life/fun
ding/life2015/index.htm
http://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/2608-gv-8-2015.html

Europa Creativă: Sprijin pentru proiecte de cooperare la nivel european

7 octombrie
2015

LIFE+ Cerere de propuneri 2015

7 octombrie
2015

Apel Orizont 2020: ÎmbunătăŃirea performanŃei şi introducerea vehiculelor electrice în
reŃeaua şi grila de transport

10 octombrie
2015

Fonduri nerambursabile pentru acŃiuni de combatere a hărŃuirii şi a violentei împotriva
femeilor

13 octombrie
2015

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls
/2015_action_grants/just_2015_rdap_a
g_sexv_en.htm

Orizont 2020: GuvernanŃa inteligentă, rezilienŃa reŃelelor şi furnizare
simplificată de inovare a infrastructurii

15 octombrie
2015

http://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/2650-mg-8.4b-2015.html#tab1

Orizont 2020: Premiul pentru Femeile Inovatoare

20 octombrie
2015

http://ec.europa.eu/research/participant
s/portal/desktop/en/opportunities/h202
0/topics/16071-wip-01-2015.html

LIFE+ Cerere de propuneri 2015

30 octombrie
2015

Cerere de propuneri IniŃiativa Voluntari ai UE pentru ajutor umanitar:
Detaşarea de voluntari, inclusiv stagii de ucenicie pentru profesionişti

30 octombrie
2015

http://ec.europa.eu/environment/life/fun
ding/life2015/index.htm
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aidvolunteers/funding/eacea-252015deployment_en

Programul de granturi post-doctorale Fulbright 2016-2017
ERC Starting Grants
Apel BiodivERsA 2015 pentru propuneri proiecte de cercetare Pan-Europene

6 noiembrie
2015
17 noiembrie
2015
noiembrie
2015

Granturi SEE finanŃate prin Fondul pentru RelaŃii Bilaterale

31 decembrie
2015

Cerere de propuneri de proiecte: Cooperare InternaŃională în
EducaŃie şi Cercetare – Europa de Est, Sud - Est şi Centrală

29 decembrie
2017

http://www.fulbright.ro/news/325-thefulbright-senior-postdoctoral-program2016-2017
http://erc.europa.eu/funding-andgrants/funding-schemes/starting-grants
http://www.biodiversa.org/741f
http://www.eeagrants.ro/documents/10
181/51867/ghidul+aplicantului.pdf/30c0
286d-abf1-4a30-a87d-8f906d8fa5e0
http://www.bmbf.de/en/furtherance/251
10.php

Fonduri fără termen limită de depunere a proiectelor

Nr.
Crt.

Programe de finanŃare

Website-ul programului

http://www.mfinante.ro/hg807.html?pag
ina=domenii
http://www.coe.int/ro/web/europeanyouth-foundation/grants
http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens_en
http://www.techsoup.ro/
http://www.basromania.ro/
http://www.google.com/intl/ro/grants/ap
ply.html
http://europadigitala.ro/web-ong/

1.

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

2.

Finanțare pentru activități internaționale de tineret

3.

Europa pentru cetăŃeni 2014-2020

4.
5.

Programul de donaŃii software şi hardware TechSoup România
Programul de finanțare a consultanŃei în afaceri BAS Romania

6.

Google AdGrants: publicitate online in valoare de 10.000 de dolari/lunar, pentru ONG-uri

7.

12.

ONG-urile din România sunt invitate să participe la Programul WEB-ONG
Programul pentru stimularea înfiinŃării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanŃi
în afaceri
Programul naŃional pentru susŃinerea meşteşugurilor şi artizanatului
Programul naŃional „Femeia manager”
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităŃilor de comercializare a produselor
şi serviciilor de piaŃă – ComerŃ 2015
Programul UNCTAD / EMPRETEC România 2015

13.

Programul naŃional multianual de înfiinŃare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

www.aippimm.ro

14.

Granturi SEE pentru jurnalişti, bloggeri şi fotojurnalişti

http://eeagrants.org/News/2014/MediaGrants-available

8.
9.
10.
11.

www.aippimm.ro
www.aippimm.ro
www.aippimm.ro
www.aippimm.ro
www.aippimm.ro

