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Cuprins 
 

1. Initiativa „Interreg Volunteer Youth 
2. Innotech Student: granturi nerambursabile pentru studenții care vor să își dezvolte o afacere 
3. Erasmus pentru tinerii antreprenori (EYE) - Programul european de schimb pentru antreprenori 
4. Discover EU 
5. Program de incubare și mentorat pentru idei de afaceri sociale 
6. Sprijinirea unor activități în cadrul campaniei pentru tineret din 2022 „Democracy Here. Democracy Now” 
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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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Innotech Student: granturi nerambursabile pentru studenții care vor să își dezvolte o afacere 
 
 Finanțator:  Programul Operațional Capital Uman 

 Solicitanți eligibili: Persoane care urmeaza ciclul de studii universitare (de la anul 2 de studii de licenta pana la studentii doctoranzi) din regiunile 
Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia 

 Obiectivul programului: Au demarat înscrierile de proiecte pentru programul de finanțare Innotech Student prin care studenții și doctoranzii care 
vor să lanseze o afacere în România pot obține finanțări de până la 100.000 de euro din fonduri europene. 

 Activități eligibile: Urmarea unui curs de antreprenoriat organizat de administratorul schemei de finantare. Întocmirea și depunerea planului de 
afaceri; Înfiintarea firmei si semnarea contractului de finantare. Implementarea proiectului (maxim 12 luni). Sustenabilitate: 6 luni 

 Valoarea grantului: Sprijin nerambursabil de maxim 100.000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită:  depunere continuă, în maximum 30 de luni 

 Informații suplimentare: https://www.finantare.ro/innotech-student-granturi-nerambursabile-pentru-studentii-care-vor-sa-isi-dezvolte-o-
afacere.html 
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 Erasmus pentru tinerii antreprenori (EYE) - Programul european de schimb pentru antreprenori 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană, programul european “Piaţa unică” (SMP) 2021-2027, componenta COSME 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publica sau privata implicata în domeniul afacerilor economice şi sprijinului pentru întreprinderi: camere de 
comerţ şi industrie, asociaţii de artizani, entităţi educaţionale şi de formare, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, centre de start-ups, alte 
asociaţii care sprijină sau acordă servicii pentru acest domeniu. Solicitanții nu pot participa la mai multe propuneri. Propunerile trebuie să fie 
trimise de parteneriate formate din minimum 6 şi maximum 10 organisme din cel puțin 4 țări participante diferite. Sunt acceptaţi maximum 2 
parteneri din aceeaşi ţară. 

 Obiectivul programului: „Erasmus pentru Tinerii Antreprenori” este un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau 
aspiranților șansa de a învăța de la antreprenori cu experiență care conduc afaceri mici în alte țări participante la SMP, oferind în același timp 
antreprenorilor cu experiență acces la idei inovatoare și noi piețe şi parteneri. 

 Activități eligibile: Actuala cerere de propuneri de proiecte se adresează entităţilor care doresc să devină Organizaţii Intermediare (OI) care 
gestionează programul de mobilitate la nivel local. Acestea vor recruta și asista antreprenorii pentru a participa la program, organizând 
schimburile în străinătate. Prin urmare, această cerere de propuneri va sprijini acțiunile organizațiilor care sporesc și facilitează mobilitatea noilor 
antreprenori și nu este destinată întreprinzătorilor care doresc să participe la un schimb în acest program. Antreprenorii interesați trebuie să 
contacteze OI-urile selectate care implementează programul. 

 Valoarea grantului: 2 000 000  - 4 000 000 EUR per proiect  

 Contribuția beneficiarului: Suma cofinanţării acordate diferă în funcţie de tipul de proiect. 

 Termen limită: 8 iunie 2022 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-
2021-eye_en.pdf 
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DiscoverEU  
 
 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Tineri cu vârsta de 18 ani, născuți între 1 iulie 2003 și  30 iunie 2004. Tinerii pot să călătorească individual sau în grup de 
maximum 5 persoane. 

 Obiectivul programului: DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene, care se bazează pe o propunere a Parlamentului European și li se 
adresează tinerilor cu vârsta de 18 ani. În cadrul acestei inițiative, Comisia Europeană va selecta cel puțin 70 000 de tineri care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate. 

 Activități eligibile: Comisia le va oferi tinerilor selectați permise de călătorie cu care vor putea explora Uniunea Europeană între 1 iulie 2022 și 30 
iunie 2023, pe o perioadă de maximum o lună.  În principiu, solicitanții selectați vor călători cu trenul. Totuși, pentru a asigura un acces cât mai 
larg posibil, proiectul ar trebui să ofere mijloace alternative de transport, de exemplu feriboturi și autocare dacă este necesar, și să țină cont de 
considerente de mediu, de timp și de distanță.  În cazuri excepționale, dacă nu există niciun alt mijloc de transport disponibil, va fi permisă 
călătoria cu avionul. 

 Valoarea grantului: Permisul de călătorie are o valoare maximă de 251 EUR (totuși, în cazuri speciale, tinerii pot beneficia de o sumă mai ridicată) 

 Contribuția beneficiarului:  Cheltuielile de cazare, întreținere, asigurare, suplimentele de călătorie și orice alte costuri vor fi suportate de către 
solicitanți 

 Termen limită: între 7 aprilie și 21 aprilie  (ora 12)  

 Informații suplimentare:  https://europa.eu/youth/discovereu/rules_ro 
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Program de incubare și mentorat pentru idei de afaceri sociale 
 
 Finanțator: Social Impact Award România 

 Solicitanți eligibili: Tinerii între 14 și 30 de ani care își doresc să aducă soluții inovative la probleme sociale curente. 

 Obiectivul programului: În cadrul programului, participanții au acces la o comunitate internațională de antreprenori sociali, premii în valoare 
totală de 10.000 de euro, un program de 3 luni de incubare și mentorat alături de antreprenori sociali români cu experiență. 

 Activități eligibile: Incubarea oferă acces la: - sesiuni individuale de mentoring, metode și instrumente de lucru specifice antreprenoriatului social; 
- comunitate națională și globală de tineri antreprenori sociali; - suport în înțelegerea priorităților și în acționarea în direcția lor; - 3 premii a câte 
3.000 de euro și premiul publicului de 1.000 de euro; - Burse de participare la SIA International Summit din noiembrie care anul acesta va avea loc 
în Viena. 

 Valoarea grantului: Premii în valoare totală de 10.000 de euro 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: 10 mai 2022 

 Informații suplimentare:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28621/premii-in-valoare-de-10-000-euro-un-program-de-incubare-si-mentorat-
pentru-idei-de-afaceri-sociale-in-cadrul-social-impact-award 
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 Sprijinirea unor activități în cadrul campaniei pentru tineret din 2022 „Democracy Here. 
Democracy Now” 
 
 Finanțator: Fundaţia Europeană pentru Tineret (EYF) 

 Solicitanți eligibili: Organizațiile de tineret. Numai organizațiile înregistrate la EYF pot depune cereri.  

 Obiectivul programului: Fundaţia Europeană pentru Tineret, entitate a Consiliului Europei,  dorește să sprijine organizațiile de tineret care caută 
finanțare pentru a organiza activități în cadrul campaniei pentru tineret din 2022 „Democracy Here. Democracy Now”. 

 Activități eligibile: Organizațiile de tineret pot depune: •  cereri de finanţare pentru activități-pilot care urmează să fie implementate de 
organizațiile de tineret locale și naționale ca parte a campaniei. •  cereri de finanţare pentru activități internaționale care urmează să fie 
implementate în 2022 de către organizațiile internaționale de tineret sau organizațiile naționale de tineret cu alţi parteneri de campanie. Pentru a 
fi eligibilă pentru finanțare EYF, cererea trebuie să se refere la activități care: - sunt organizate în cadrul campaniei pentru tineret 2022; - se 
desfășoară într-un stat membru al Consiliului Europei; - au o legătură clară cu una sau mai multe dintre temele cheie ale campaniei: revitalizarea 
democrației, participarea semnificativă a tinerilor și digitalizarea; - încep înainte de octombrie 2022, cu un termen de execuție de maximum șase 
luni. 

 Valoarea grantului: Vor fi acoperite costurile de călătorie, cazare și mâncare a participanților, de asemenea, onorariile formatorului/expertului, 
producția de materiale și închirierea de săli și echipamente.  

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 16 mai 2022 

 Informații suplimentare:  https://uncjr.ro/web/apel-special-pentru-candidaturi-pentru-sprijinirea-proiectelor-in-cadrul-campaniei-pentru-tineret-
2022-a-consiliului-europei-democratie-aici-democratie-acum/ 


