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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
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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-parcursulvietii/
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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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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-in2022/?fbclid=IwAR1xXH31BVWD2pqFqcxMjBt4MlNqwxWvXf2H7X5MunyOwqprBoHwg8sbrzE
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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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Campanie de finanţare proiecte adresate refugiaților ucraineni


Finanțator: United Way România



Solicitanți eligibili: ONG-uri înregistrate legal în România şi care desfăşoară activităţi de cel puţin 1 an (la data depunerii aplicaţiei), fără vreo legatură cu activităţi
ilicite în ţară sau în străinătate; care au administrat un buget de minimum 20.000 Lei în ultimul an; care nu acordă finanţări către alte organizaţii neguvernamentale;
Fără parti-pris politic; care nu au fost create de autorităţi ale statului.



Obiectivul programului: Prezentul apel de proiecte vizează oferirea de servicii sociale si sprijin material pentru rezolvarea problemelor specifice persoanelor (copii și
adulți) refugiate din Ucraina, din cele 3 domenii de interes United Way: Educație, Sănătate și Integrare social.



Activități eligibile: Domeniile de interes: EDUCAŢIE: Facilitarea accesului la educaţie sau activități educaționale pentru copiii refugiați din Ucraina. INTEGRARE
SOCIO-PROFESIONALĂ: Facilitarea accesului la locuri de muncă și angajarea tinerilor şi/ sau adulților refugiați din Ucraina. SĂNĂTATE: Asigurarea serviciilor medicale
de bază, creșterea accesului la acestea şi programe de prevenție pentru persoanele refugiate din Ucraina. Finanțarea se acordă pentru o perioadă de minim 3 și
maxim 6 luni).



Valoarea grantului: Bugetul maxim per proiect: 150.000 Lei



Contribuția beneficiarului: Sunt apreciate contribuțiile proprii / din alte surse.



Termen limită: Depunerea și evaluarea proiectelor se face ongoing, iar finanțarea se face în limita fondurilor existente, pe principiul ”primul venit, primul servit”.



Informații suplimentare: https://www.unitedway.ro/2022/04/solicitare-de-propuneri-de-proiect-2/
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Premiile #BeInclusive EU sport 2022


Finanțator: Programul „Erasmus+”, componenta „Sport”



Solicitanți eligibili: Orice organizație, autoritate publică sau privată (persoanele fizice nu sunt eligibile) care a dezvoltat cu succes un proiect sportiv destinat
incluziunii sociale, desfășurat în statele membre ale UE sau în țările terțe asociate programului. Proiectele nu trebuie să fi fost neapărat transnaționale și nici nu este
obligatoriu să fi fost sprijinite de UE.



Obiectivul programului: Premiile #BeInclusive EU sport 2022 își propun să recompenseze cele mai bune proiecte care au susținut cu succes incluziunea socială
prin sport.



Activități eligibile: Iniţiativa acordă premii pentru 3 categorii: 1. Spargerea barierelor în sport, 2. Promovarea egalităţii în sport, 3. Sport pentru pace.

Proiectele pot include acțiuni pentru grupuri defavorizate şi marginalizate, cum ar fi indivizi care provin din medii sociale, economice sau educaționale
dificile, persoane cu dizabilități, cu probleme de sănătate sau care se confruntă cu probleme cauzate de diferențele culturale, spre exemplu, migranții,
refugiații, persoanele aparținând minorităților etnice sau cele care se confruntă cu probleme legate de barierele geografice, etc. Pe lângă recompensarea
financiară a organizațiilor/entităților care primesc aprecierea juriului, acordarea unui astfel de premiu va oferi, deopotrivă, vizibilitate europeană și va
susține diseminarea ideilor inovatoare, a inițiativelor și a celor mai bune practici în întreaga Europă.


Valoarea grantului: Premii pentru fiecare categorie: I. – 10.000 EUR ; II. 2.500 EUR şi III. 2.500 EUR



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: 29 septembrie 2022



Informații suplimentare: LINK
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