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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 


