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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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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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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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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 



   Apeluri de proiecte SOCIALE 

7 7 

Cererea de propuneri „Rămâi sănătos”, componenta „Prevenirea obezității pe tot parcursul vieții” 
 
 Finanțator:  Comisia Europeana, Programul „Orizont Europa” 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate constituită legal pe teritoriul unui stat eligibil. Consorţiul de proiect trebuie să fie constituit din 3 entităţi independente din 3 state 
participante la program. 

 Obiectivul programului: Propunerile de subiecte din cadrul acestei componente ar trebui să stabilească o cale credibilă pentru a contribui la menținerea sănătății 
într-o societate care se schimbă rapid. 

 Activități eligibile: Acțiuni de cercetare şi inovare care vizează în primul rând stabilirea unei noi cunoștințe sau explorarea fezabilității unei tehnologii, produse, 
procese, servicii sau soluții noi sau îmbunătățite. Acest lucru poate include cercetarea de bază și aplicarea, dezvoltarea tehnologiei și integrarea ei, testarea, 
demonstrarea și validarea unui prototip la scară mică într-un laborator sau într-un mediu simulat, etc. 

 Valoarea grantului: Buget total 50.000.000 €, parametrii subvenției (suma maximă a subvenției, rata finanțării, totalitatea costurilor eligibile, etc.) vor fi stabilite în 
acordul de finanțare/grant. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 1 februarie şi 6 septembrie 2022 (ora 17:00 la Bruxelles) 

 Informații suplimentare: https://uncjr.ro/web/programul-orizont-europa-cerere-de-propuneri-ramai-sanatos-componenta-prevenirea-obezitatii-pe-tot-parcursul-
vietii/ 
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Cererea de propuneri pentru 2022 a programului „Corpul european de solidaritate” 
 
 Finanțator:  Comisia Europeana  

 Solicitanți eligibili: organizații,  instituții, precum și al organisme publice sau private care organizează activități de solidaritate; – grupuri de tineri 

 Obiectivul programului: Activitățile Corpului european de solidaritate sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, care îi încurajează 
pe tineri să devină cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunitățile de pe teritoriul Europei, inspirați de valorile UE și de o 
identitate europeană. 

 Activități eligibile: Această cerere de propuneri le oferă tinerilor numeroase oportunități de a se implica în proiecte motivante și de înaltă responsabilitate care 
promovează solidaritatea la nivel local. Participând la acțiunile Corpului european de solidaritate, tinerii vor avea ocazia de a se implica în acțiuni de solidaritate în 
domenii prioritare precum combaterea schimbărilor climatice și tranziția verde, tranziția digitală, incluziunea socială, protejarea patrimoniului cultural al Europei, 
promovarea unor stiluri de viață sănătoase și pregătirea Anului european al tineretului 2022. Pentru prima dată, cererea de propuneri din 2022 a Corpului european 
de solidaritate include și Corpul voluntar european de ajutor umanitar. 

 Valoarea grantului: buget total: 138.800.000 € 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: – proiecte de voluntariat – 23 februarie, 4 octombrie (sesiune optională) 2022; – echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată – 6 aprilie 2022; 
– proiecte de solidaritate – 23 februarie, 4 mai (sesiune opțională), 4 octombrie 2022; – voluntariatul în cadrul Corpului de ajutor umanitar, 3 mai 2022 (noutate a 
acestei cereri);  – eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității  – permanent (cererile pentru eticheta de calitate pot fi depuse în orice 
moment); – eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar – permanent 

 Informații suplimentare: https://uncjr.ro/web/cererea-de-propuneri-pentru-2022-a-programului-corpul-european-de-solidaritate/ 
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Apelul NEURON Cofund 2 
 

 Finanțator:  Era-Net 

 Solicitanți eligibili: Propunerile de cercetare transnațională pot fi depuse de echipe de cercetare care lucrează în universități (sau alte instituții de învățământ 
superior), organizații de cercetare publice sau private nonuniversitare, spitale sau fundații, precum și în companii, în special întreprinderi mici și mijlocii. Echipele 
trebuie formate din cel puțin 3 organizații din 3 țări diferite. 

 Obiectivul programului: Scopul apelului este de a facilita proiecte de cercetare multinaționale, colaborative, care vor aborda importante întrebări translaționale în 
domeniile accidentului vascular cerebral și altor boli cerebrovasculare, inclusiv boala micilor vaselor (CSVD) și disfuncția barierelor cerebrale. 

 Activități eligibile: Proiectul NEURON Cofund 2 este conceput pentru a urmări viziunea unui spațiu european și internațional de cercetare a creierului prin care 
povara bolilor cerebrale pentru pacienți și societate este redusă considerabil. Propunerile de cercetare ar trebui să acopere cel puțin unul dintre următoarele 
domenii: a) Cercetare fundamentală care abordează patogeneza, etiologia, progresia, tratamentul și prevenirea bolilor cerebrovasculare, inclusiv CSVD, precum și 
cercetarea de bază pentru elucidare rolul barierelor cerebrale asupra bolilor cerebrovasculare. Aceasta poate include dezvoltarea de resurse și tehnologii inovatoare 
sau partajate, inclusiv instrumente de calcul și statistice, considerate relevante în contextul prezentei cereri. b) cercetare clinică pentru a dezvolta strategii noi de 
prevenire (inclusiv prevenirea secundară); diagnostic, stratificarea pacientului, terapie și/sau reabilitare pentru bolile cerebrovasculare. Solicitanții ar trebui să 
demonstreze că au expertiza și gama de abilități necesare pentru a conduce studiu incluzând colaborări deja stabilite. 

 Valoarea grantului: buget total: 500.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Depunerea pre-propunerilor de proiecte: 08 martie 2022 ora 14:00 (CET). Depunerea propunerilor finale: 28 iunie 2022 ora 14:00 (CET). 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/s-a-lansat-apelul-neuron-cofund-2.html 
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Start ONG 
 

 Finanțator:  Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow 

 Solicitanți eligibili: ONG-uri și fundații; Instituții publice din sfere precum: educația (grădinițe, școli, licee), centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice; Grupuri 
informale/de inițiativă. 

 Obiectivul programului: Scopul principal al programului este acela de a încuraja organizațiile neguvernamentale, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să 
dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, în domeniile menționate, care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte. 

 Activități eligibile: Domenii de interes: Domeniul Educație: Start: Școli digitalizate pentru viitor!; Start: Școli sigure și echipate pentru viitor!; Start: Reamenajare 
curtea școlii!; Start: Prevenirea abandonului școlar!; Start: Acces la educație pentru toți copiii!; Start: Îmbogățire programa școlară!; Start: Competențe cadre 
didactice!; Start: Educație non-formală!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Social: Start pentru Persoane cu dizabilități!, Start pentru Persoane 
din mediul rural!, Start pentru Persoane de etnie minoritară!, Start pentru Persoanele vârstnice!, Start pentru Persoanele fără adăpost!, Start pentru Femei și copii 
victime ale violenței domestice!, Start pentru Persoane care trăiesc cu HIV! , Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Sănătate: Start Echipamente 
pentru sănătate!; Start Prevenție în sănătate!; Start Sănătate emoțională!; Start Femei sănătoase și informate!; Start Sportul pentru toți!; Start Stil de viață sănătos!; 
Start igienă pentru toți!; Start Inovație în sănătate!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.  Domeniul Mediu:  Start Educație ecologică!; Start Protejare 
Mediu Înconjurător!; Start Transport alternativ!; Start Zone Verzi!; Start Combatere dezastre naturale!; Start #FărăPlastic!; Start despre Mediu Informat!; Start 
Biodiversitate!; Start combaterea risipei alimentare!;   Start Inovație în Mediu!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. Domeniul Cultural : Start Cultură 
Pentru Toți!; România respiră culoare!; Start Inovație în Cultură!; Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului. 

 Valoarea grantului: Pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro; pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro; pragul III, cu o valoare cuprinsă între 
5.000 și 10.000 de euro. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: La fiecare dată de 1 a lunii, începând cu ora 9:00, până în decembrie 2022 inclusiv. Algoritmul de evaluare a proiectelor se face după principiul 
primul aplicant – primul evaluat. 

 Informații suplimentare: https://startong.ro/blog/e500-000-gata-sa-sustina-ong-urile-mici-si-institutiile-de-invatamant-prin-programul-start-ong-in-
2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE 
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Interreg Europe 
 
 Finanțator: Uniunea Europeană. 

 Solicitanți eligibili:  Autoritati publice, Organisme de drept public, Organisme private nonprofit. Autoritățile responsabile de instrumentele politice abordate  trebuie 
să fie implicate în proiect: ca parteneri pentru cel puțin 50% din instrumentele de politică abordate, ca „autorități de politică asociate” pentru restul instrumentor de 
politică. 

 Obiectivul programului:  Îmbunătățirea instrumentelor de politică de dezvoltare regională (inclusiv programe de investiții pentru locuri de muncă și obiective de 
creștere) prin schimburi de experiență, abordări inovatoare și consolidare a capacităților. 

 Activități eligibile: Axele principale ale apelului: Smart (Cercetare și inovare, digitizare, competitivitate a IMM-urilor, competențe, conectivitate digitală), Green 
(Eficiență energetică, Energie regenerabilă, Sisteme energetice inteligente, Adaptare la schimbările climatice, management durabil al apei, Economie circulară și 
eficientă a resurselor, Protecția și conservarea naturii și a biodiversității, infrastructuri verzi, Mobilitate urbană durabilă). Social (Eficacitatea și incluziunea pieței 
muncii, accesul la locuri de muncă de calitate, economie sociala, acces egal la îngrijirea sănătății, reziliența sistemelor de sănătate, îngrijire în familie și în 
comunitate, cultură și turism pentru dezvoltare economică, incluziune socială și inovare socială). Connected (Reziliență la climă, inteligentă, sigură, durabilă și 
intermodală TEN T, mobilitate durabilă, rezistentă la climă, inteligentă și intermodală la nivel național, regional și local), Cizitens (Dezvoltare teritorială integrată 
durabilă, cultură, patrimoniu natural, turism durabil și securitate) Governance (Subiecte „netematice” legate de implementarea politicilor de dezvoltare regională. 
De exemplu: evaluarea si monitorizarea interventiei publice, managementul achizițiilor publice, managementul ajutorului de stat• managementul instrumentelor 
financiare.  Activități eligibile: • Schimburi de experiență și consolidare a capacităților prin identificarea și transferul de bune practici. • Acțiuni-pilot (activități legate 
de implementare dedicate testării unei noi abordări de intervenție publică) ( maximum 1 per instrument de politică). • Dezvoltarea și monitorizarea planurilor de 
acțiune. Durata proiectelor: 4 ani. 

 Valoarea grantului: 1 – 2 milioane de EUR 

 Contribuția beneficiarului: 20-30%  în funcție de statutul juridic al partenerului UE 

 Termen limită:  Între 5 aprilie – 31 mai 2022 

 Informații suplimentare:  https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/ 
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Kaufland: 60.000 de euro pentru ONG-urile și grupurile care sprijina refugiați 
 
 Finanțator: Kaufland România  

 Solicitanți eligibili:  ONG-uri și grupuri informale 

 Obiectivul programului:  Kaufland România, prin programul Start ONG, va finanța cu 60.000 de euro ONG-urile și grupurilor informale, pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectelor care să ducă la sprijinirea refugiaților. 

 Activități eligibile: Proiectele vor avea ca beneficiari: copii, bătrâni, adulți, cu condiția să fie din comunitatea persoanelor care vin din Ucraina, fie căutând azil sau 
fiind doar în tranzit. Proiectele eligibile în program își vor concentra activitățile în jurul sprijinirii persoanelor refugiate prin activități cu caracter social (distribuirea 
de pachete alimentare sau igienico-sanitare pentru centrele de cazare pentru refugiați; distribuirea de echipamente logistice, în funcție de necesitățile din teren 
pentru punctele de trecere a frontierei; alte necesități urgente cu dovada necesarului de la coordonatorul locației, oferirea de transport persoanelor care tranzitează 
sau se stabilesc în România, oferirea de mese calde în punctele de tranzit/centrele de refugiați), activități de integrare ale persoanelor care au cerut azil sau care 
tranzitează pe o perioadă mai lungă sau alte activități de sprijin în funcție de nevoile specifice identificate sau observate de ONG-uri/grupuri informale (ex. sprijin 
pentru învățarea limbii române, asistență juridică); activități de suport medical pentru refugiații ucraineni care suferă de diferite afecțiuni cronice. 

 Valoarea grantului: Pragul nr. 1: proiecte în valoare maximă de 1000 euro. Pragul nr. 2: proiecte cu o valoare maximă de 2000 euro.  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: data de start: 21 martie.  

 Informații suplimentare:  https://www.finantare.ro/kaufland-60-000-de-euro-pentru-ong-urile-si-grupurile-care-sprijina-refugiati.html 
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Rețeaua de cunoștințe UCPM 
 

 Finanțator: Comisia Europeană, în cadrul „Mecanismului de protecție civilă al Uniunii” (UCPM) 2021-2027 (ref. UCPM-2022-KN) 

 Solicitanți eligibili: Entități private, publice și organizații internaționale. Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin cinci solicitanți. Acesta 
trebuie să implice cel puțin trei solicitanți din cel puțin trei state membre diferite şi poate implica solicitanți din țările eligibile din afara UE. Coordonatorul trebuie să 
fie o entitate publică de protecție civilă dintr-un stat membru, trebuie să implice solicitanți cu experiență și expertiză diversă, inclusiv mediul academic, centre 
științifice, centre de formare, autorități de protecție civilă și organizații internaționale, printre altele. 

 Obiectivul programului:  Rețeaua de cunoștințe UCPM are misiunea de a reuni actori și instituții de protecție civilă și de gestionare a dezastrelor pentru a 
îmbunătăți situația generală a cunoștințelor din cadrul UCPM și pentru a încuraja capacitatea şi abilitatea UE de a face față dezastrelor. 

 Activități eligibile: Exemplele includ, dar nu se limitează la următoarele activități: întâlniri, evenimente de networking, studii, sondaje, cercetări, ateliere, seminarii, 
dezvoltarea și testarea de noi tehnologii și instrumente IT. Durata maximă a implementării:24 de luni. Acţiunile trebuie să înceapă după semnarea granturilor 
(octombrie-noiembrie 2022). 

 Valoarea grantului: între 250.000 EUR și 700.000 EUR/proiect. 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită: 9 iunie 2022 (ora 17:00 la Bruxelles) 

 Informații suplimentare:  https://uncjr.ro/web/cerere-de-finantare-pentru-programul-mecanismului-de-protectie-civila-al-uniunii-ucpm-2021-2027/ 
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Cerere de finanțare pentru proiecte de prevenire și pregătire în protecția civilă și poluarea marină 
 

 Finanțator: Comisia Europeană, în cadrul „Mecanismului de protecție civilă al Uniunii” (UCPM) 2021-2027 (ref. UCPM-2022-PP) 

 Solicitanți eligibili: Entități private, publice și organizații internaționale. Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin doi solicitanți (entități 
neafiliate), din cel puțin 2 țări diferite. Se recomandă maximum 5 parteneri / proiect. 

 Obiectivul programului:  Obiectivul general al apelului de propuneri din 2022 este de a consolida cooperarea dintre țările UCPM, respectiv între ţările UCPM și țările 
terțe pentru prevenirea și pregătirea pentru dezastrele naturale și provocate de om, inclusiv poluarea marină pe mare și în zona de coastă. 

 Activități eligibile: Pentru a contribui la atingerea obiectivului general, solicitanții sunt invitați să selecteze una dintre următoarele priorități ale apelului: Prioritatea 
1: Evaluările riscurilor, Prioritatea 2: Sisteme de avertizare timpurie, Prioritatea 3: Conștientizarea riscurilor, Prioritatea 4: Poluarea marină. 

 Valoarea grantului: 500.000 eur / 1.000.000 eur /proiect 

 Contribuția beneficiarului: 15% 

 Termen limită: 24 Mai 2022 17:00:00 CET 

 Informații suplimentare:  https://uncjr.ro/web/3357-2/ 



   Apeluri de proiecte SOCIALE 
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Apel de propuneri pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, Programul Cetăţeni, Egalitate de Şanse, Drepturi şi Valori (CERV) 

 Solicitanți eligibili: Entități juridice (publice sau private) care au sediul într-una dintre țările participante la program. Propunerile trebuie depuse de un consorțiu 
format din cel puțin 2 solicitanți (beneficiari; organizații neafiliate) 

 Obiectivul programului: Această cerere de propuneri contribuie la implementarea primului domeniu tematic al Strategiei Uniunii Europene privind drepturile 
copilului („Participarea la viața politică și democratică: o Uniune Europeană care le permite copiilor să devină cetățeni activi și membri ai societăților democratice "). 
Scopul apelului este de a consolida mecanismele de luare a deciziilor participative existente sau viitoare ale copiilor și de a crește durabilitatea și impactul acestora 
la nivel local și național și, prin urmare, este esențial să se asigure implicarea autorităților locale, regionale și naționale în implementare. 

 Activități eligibile: • Stabilirea de programe și mecanisme durabile și pe termen lung pentru participarea copiilor la nivel local și național, inclusiv în școli; • 
Sprijinirea și extinderea sferei de aplicare a mecanismelor existente de participare a copiilor pentru a le integra în procese mai largi de luare a deciziilor și sisteme 
democratice atât la nivel local, cât și național; • Învățare reciprocă, formare, schimb de bune practici, cooperare și identificarea bunelor practici; activități de formare 
ale autorităților naționale, regionale și locale • activități de formare și conștientizare pentru copii și adulți cu privire la dreptul de a fi ascultați și participarea copiilor. 

 Valoarea grantului: Buget total: 3 010 000 EUR, minim 75 000 eur/proiect 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 18.05.2020 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-child 


