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Apeluri de proiecte SOCIALE

Cuprins
1. Apel pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii
romilor”
2. Apel pentru propuneri de proiecte de răspuns rapid Coronavirus
3. Initiativa „Interreg Volunteer Youth”
4. Inițiative bilaterale - Transfer de bune practici
5. Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS)
6. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma)
din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori–POCU AP 5,OS 5.1
7. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investitii 9.1
POR/2018/9/9.1/1/7 regiuni
8. Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs
9. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
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1. Apel pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”


Finanțator: Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 / FRDS



Solicitanți eligibili: : Entitățile sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în
implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală din: România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia



Obiectivul programului: Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații,
cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte,
respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe
teme specifice proiectelor finanțate prin Programul Dezvoltare locală.



Activități eligibile: Prin intermediul apelului este sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și
ateliere de lucru, vizite de studiu, conferințe, seminare și alte activități similare. Activitățile bilaterale propuse se vor axa pe teme
relevante pentru obiectivele și activitățile proiectului finanțat în cadrul Programului și vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor
acestuia.



Valoarea grantului: Maximum 5.000 €



Contribuția beneficiarului:



Termen limită: 6 iulie 2020 - 1 mai 2024

Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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2. Apel pentru propuneri de proiecte de răspuns rapid Coronavirus


Finanțator: Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST)



Solicitanți eligibili: : Proiectele trebuie inițiate de ONG-uri din următoarele țări: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, sau
Ucraina. Organizatiile din România pot participa în proiecte pentru ajutorarea ţărilor enumerate mai sus. Implicarea partenerilor
suplimentari, în special a noilor membri UE, este posibilă și binevenită.



Obiectivul programului: Scopul apelului este mobilizarea inițiativelor civice în regiunea largă a Mării Negre menite să contribuie
la limitarea crizei coronavirusului și la combaterea impactului său negativ asupra societății, a bunei guvernări, a democrației, a
statului de drept și a accesului la mass-media gratuite.



Activități eligibile: Proiectele care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele arii tematice vor fi deosebit de
apreciate: Asistență rapidă grupurilor vulnerabile pentru a preveni răspândirea în continuare a virusului; Buna guvernare și
responsabilitatea actorilor statului; Combaterea știrilor false, în special a celor legate de coronavirus; Adaptarea la noile condiții –
pentru a depăși dificultățile generate de pandemia coronavirusului și a întări capacitatea de a opera în timpul și după pandemie.



Valoarea grantului: Bugetul proiectelor trebuie să fie sub 25.000 USD. Cheltuielile administrative sunt limitate cumulativ la 25%
din suma totală de atribuire.



Contribuția beneficiarului:



Termen limită: Propunerile vor fi primite în mod continuu, începând cu 27 martie 2020.

Informații suplimentare: https://www.gmfus.org/coronavirus-fast-response-fund
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3. Initiativa „Interreg Volunteer Youth”


Finanțator: Comisia Europeană



Solicitanți eligibili: Tineri cu vârsta între 18 si 30 de ani, pasionati de comunicare, care doresc să ajute la diseminarea informației
despre solidaritate și cooperare în Europa.



Obiectivul programului: Diseminarea informatiei despre solidaritate si cooperare în Europa.



Activități eligibile: Tinerii voluntari vor lucra fie în birourile Autorităților de management ale programului, fie in cele ale
Secretariatelor comune. Pentru buna desfășurare a „Interreg Volunteer Youth", Comisia Europeana a decis să instituie o
Autoritate de management, iar această responsabilitate să fie atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB).



Valoarea grantului: Programul acoperă în special cheltuielile de călătorie, cazare, produse mâncare și de asigurare.



Contribuția beneficiarului:



Termen limită: În funcție de tipul de acțiune. Cererile pentru „Eticheta de calitate” pot fi depuse permanent

Informații suplimentare: https://www.interregyouth.com/
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4. Inițiative bilaterale - Transfer de bune practici


Finanțator: Granturi Norvegiene



Solicitanți eligibili: ONG - uri



Obiectivul programului: Facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici
între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau
organizații internaționale, pe de altă parte.



Activități eligibile: Prin intermediul apelului este sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și
ateliere de lucru, vizite de studiu, conferințe și seminare relevante pentru tematica proiectului aflat în implementare.



Valoarea grantului: Valoarea maximă a grantului care poate fi alocată unei iniţiative bilaterale este de 5.000 de euro.



Contribuția beneficiarului



Termen limită: 01.05.2024

Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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5. Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS)


Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României



Solicitanți eligibili: ONG-urile din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot
candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești în care sunt înscriși minimum 20% copii romi fiecare.



Obiectivul programului: Facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de
Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă
parte.



Activități eligibile: Formarea profesorilor care lucrează cu copii romi în domenii referitoare la: Abordări de predare centrate pe elev; Şcoala inclusivă
şi predarea într-un mediu multicultural; Democraţia şi educaţia pentru cetăţenie activă; Drepturile omului/copilului, toleranţă, anti-discriminare etc;
Elaborarea de noi curricule şi/sau materiale didactice referitoare la un mediu incluziv şi multicultural; Activităţi extracurriculare pentru părinţii romi
şi neromi împreună; Activităţi de învăţare / conştientizare referitoare la anti discriminare, incluziune socială şi toleranţă, drepturile omului/copilului;
Activităţi extracurriculare pentru elevii romi şi neromi împreună; Activităţi de conştientizare referitoare la incluziunea socială, care susţin dezvoltarea
unor abilităţi/atitudini sociale.



Valoarea grantului: Între 60.000 și 200.000 euro / proiect



Contribuția beneficiarului: variabil



Termen limită: 04 iunie 2021, ora 13:00

Informații suplimentare: https://www.eea4edu.ro/un-nou-apel-lansat-astazi-3-decembrie-2020/
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6. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori–POCU AP 5,OS 5.1


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora; Furnizori acreditați
de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă; Furnizori autorizați de formare profesională; Centre autorizate de evaluare și
certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale; Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;



Obiectivul programului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și
non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de
măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC



Activități eligibile: Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii; Susținerea antreprenorialului în cadrul comunității, inclusiv a
ocupării pe cont propriu; Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare
integrate; Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație; Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul
țintă; Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă; Combaterea discriminării și a segregării.



Valoarea grantului: 50.000 euro



Contribuția beneficiarului: 5 %



Termen limită: 31 decembrie 2021

Informații suplimentare: http://mfe.gov.ro/pocu-81-mil-euro-pentru-reducerea-numarului-de-persoane-in-risc-de-saracie-si-excluziune-sociala/
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7. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban POR
9.1


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Unități Administrativ Teritoriale - membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare;
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ sectoarele municipiului București - membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate
la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale; Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform
legislației în vigoare; Întreprinderile de economie socială de inserție



Obiectivul programului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate



Activități eligibile: Investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale -investiţii în infrastructura de
sănătate, servicii sociale – constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medicosociale; -investiţii în infrastructura
de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale
etc.); -investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: - construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea
clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;



Valoarea grantului: La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro.



Contribuția beneficiarului: 2%



Termen limită: De la 13.04.2021-14.06.2021 ora 14:00



Informații suplimentare: http://regio-adrcentru.ro/wp-content/uploads/2021/04/00_Ghidul_specific_AP9_APEL_2_intreprinderi_2021r-1.pdf
9

Apeluri de proiecte SOCIALE

8. Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa)



Obiectivul programului: Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare



Activități eligibile: Derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scăzut de competențe și care
au dificultăți în a se integra social, precum și pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO în vederea înregistrării; Derularea de
campanii de informare şi conștientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luând în considerare situația lor diferită; Monitorizarea
măsurilor dedicate tinerilor NEETs.



Valoarea grantului: Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 49.000.000 euro



Contribuția beneficiarului: 15%



Termen limită: 31. 12. 2023

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman
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9. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale


Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României



Solicitanți eligibili: Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfăşoară activităţi în
domeniul social; Entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale;



Obiectivul programului: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale



Activități eligibile: construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă
rezidențială, destinată copiilor; construcţia / reabilitarea / modernizarea / dotarea de case de tip familial pentru copii.



Valoarea grantului: valoarea minimă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 1.000.000 euro.



Contribuția beneficiarului: 2%



Termen limită: 01 iulie 2021

Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional
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