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Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice 
 
  Finanțator: Guvernul României 

 Solicitanți eligibili: Întreprinderile româneşti sau străine înregistrate și funcţionând în conformitate cu prevederile legislaţiei 
aplicabile în România sau în ţara de origine, după caz 

 Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale; Susţinerea producătorilor de film, în 
vederea creşterii producţiei autohtone de film; Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe; Promovarea 
identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în 
circuitul mondial de valori; Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului. 

 Activități eligibile: Se finanțează achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor 
de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării 
proiectului. 

 Valoarea grantului: - 

 Contribuția beneficiarului: 55% 

 Termen limită: 31 decembrie 2023 

 Informații suplimentare:  http://www.economie.gov.ro/schema-de-ajutor-de-stat-privind-sprijinirea-industriei-
cinematografice-a-fost-prelungita-pana-in-2023 
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Programele de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului – Departamentul pentru 
Românii de Pretutindeni 
 
 Finanțator: Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

 Solicitanți eligibili: Asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile 
internaţionale; Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează 
finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni 

 Obiectivul programului: Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni; 
Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, prin asigurarea unui cadru adecvat de afirmare identitară și a spiritualității 
românești specifice a acestora; Sprijinirea organizațiilor și asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient 
care să urmărească promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință 

 Activități eligibile: Reintegrare, educaţie,  cultură, mass-media, societatea civilă, spiritualitate şi tradiţie -păstrarea identităţii spirituale şi 
respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni; Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli care pot fi finanțate sunt cuprinse în 
Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare 

 Valoarea grantului: maxim 100.000 lei 

  Contribuția beneficiarului: maxim 5% 

 Termen limită: depunere continuă 

 Informații suplimentare:  http://dprp.gov.ro/web/primasesiune2021/ 
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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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Apel de proiecte pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 
 

 Finanțator:  Administrația Fondului Cultural Național 

 Solicitanți eligibili: Organizațiile nonguvernamentale 

 Obiectivul programului:  Finanțare nerambursabilă pentru proiecte de educație prin cultură derulat în cadrul Programului Național de Redresare și reziliență  

 Activități eligibile: Proiectul trebuie să se adreseze unui grup țintă din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. Proiectele propuse trebuie să atingă 
cel puțin două dintre următoarele priorități: Capacitatea de a genera dezvoltare culturală durabilă și consolidarea ecosistemului cultural local; Dezvoltarea de 
abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducție; Promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței. 

 Valoarea grantului: 20.000 - 40.000 euro 

 Contribuția beneficiarului:  10% 

 Termen limită: Lansarea apelului de finanțare va avea loc pe 1 noiembrie 2022, beneficiarii având la dispoziție 30 de zile pentru înscrierea proiectelor în aplicația 
online. 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29564/pnrr-primul-apel-de-proiecte-pentru-cresterea-accesului-la-cultura-in-zonele-defavorizate-
din-punct-de-vedere-cultural-va-fi-lansat-pe-1-noiembrie-2022 



   Apeluri de proiecte CULTURALE 

7 7 

Primul apel al Programului pentru Regiunea Dunării 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: - Organisme publice locale, regionale, naţionale/organisme de drept public, - Organizaţii internaţionale, - Organisme private (organizații 
non-profit și întreprinderi private). Fiecare proiect trebuie să implice cel puțin trei parteneri de proiect din trei țări diferite din zona programului: 
partenerul principal și cel puțin doi parteneri de proiect. 

 Obiectivul programului:  Programul oferă sprijin financiar pentru proiecte transnaționale care contribuie la o Regiune a Dunării mai inovatoare, durabile și mai 
sociale. Programul a fost creat în conformitate cu obiectivul de cooperare teritorială al Uniunii Europene. Unicitatea programului constă în faptul că oferă o 
platformă de cooperare în domenii strategice între statele membre UE și țările non-UE din regiunea Dunării. 

 Activități eligibile: Priorități de finanțare: Regiunea Dunării mai competitivă și mai inteligentă, Regiunea Dunării, mai verde, cu emisii scăzute de carbon, Regiunea 
Dunării mai socială, O mai bună guvernare a cooperării în regiunea Dunării. Proiectele ar putea include activități precum dezvoltarea și implementarea de strategii, 
studii și planuri operaționale, activități de consolidare a capacităților, acțiuni de promovare, dezvoltarea de instrumente, înființarea de servicii, pregătirea și 
dezvoltarea investițiilor propuse prin concepte strategice transnaționale, inclusiv investiții în infrastructură la scară mică. dacă este cazul și justificat. Activitățile 
suplimentare ar putea include crearea de rețele și schimbul de informații, deși nu ca activitate de sine stătătoare. Activitățile propuse de proiecte ar trebui să ia în 
considerare depășirea disparităților între est și vest, state partenere UE și non-UE, rural-urban. Durata proiectelor poate fi de 30 de luni. 

 Valoarea grantului: Bugetul total al primului apel este de 91.753.091,38 EUR. 

 Contribuția beneficiarului:  2% 

 Termen limită: 21 noiembrie 2022 

 Informații suplimentare: https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/first-call 
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Culture Moves Europe 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Artiști, creatori și profesioniști ai culturii cu vârsta peste 18 ani, care lucrează în orice sector cultural (cu excepția sectorului 
audiovizual); organizații care în mod regulat organizează rezidențe sau alte tipuri de proiecte culturale și sunt interesate să găzduiască artiști și 
profesioniști din domeniul culturii. 

 Obiectivul programului:  Programul oferă sprijin financiar pentru mobilitate pentru artiști și profesioniștilor din domeniile culturale. 

 Activități eligibile: 1. Acțiuni de mobilitate individuală. 2. Acțiune de rezidențe artistice. Domenii: arhitectură; moștenire culturală; design; literatură și 
publicație; muzică; artele spectacolului. 

 Valoarea grantului: Granturi pentru costurile de călătorie (între 350-700 euro) și diurnă pentru cheltuielile de cazare (75 euro) 

 Contribuția beneficiarului:  - 

 Termen limită: 31.05.2023 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6046 
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Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Organizații de presă/agenții de presă (televiziune, radio, presă scrisă, presă online, noi mijloace de comunicare, o combinație de 
diferite tipuri de mijloace de comunicare); organizații non-profit; universități și instituții de învățământ; centre de cercetare și grupuri de reflecție, 
asociații de interes european; entități private; autorități publice (naționale, regionale și locale), cu excepția autorităților responsabile cu punerea în 
aplicare a politicii de coeziune  

 Obiectivul programului:  Scopul principal al cererii este de a oferi sprijin pentru producerea și diseminarea de informații și conținut legate de politica de 
coeziune a UE, inclusiv, printre altele, Fondul pentru tranziție justă, sau sprijinul relevant în cadrul Planului de redresare pentru Europa sau din 
Instrumentul de sprijin tehnic.  

 Activități eligibile: Propunerile ar trebui să ofere informații coerente, obiective și cuprinzătoare, pentru a oferi o imagine de ansamblu exactă a politicii de coeziune 
a UE. Propunerile ar trebui să ilustreze și să evalueze rolul politicii de coeziune în realizarea priorităților politice ale UE și în abordarea provocărilor actuale și viitoare 
pentru UE, statele sale membre, regiunile sale și la nivel local. Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi: − producția și 
distribuția de materiale tipărite, multimedia sau audiovizuale, − activități de informare pe web și social media, − evenimente media, − conferințe, seminarii, ateliere. 

 Valoarea grantului: 300 000 EUR  / proiect 

 Contribuția beneficiarului:  20% 

 Termen limită: 10 ianuarie 2023 

 Informații suplimentare: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imreg-2022-infome;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=44773133;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Apel de propuneri EUI în sprijinul demonstranților noului Bauhaus european 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană, instrumentul EUI 

 Solicitanți eligibili: Orice autoritate urbană a unei unități administrative locale; O asociație sau grupare de autorități urbane cu statut juridic de 
aglomerare organizată; O asociație sau grupare de autorități urbane fără personalitate juridică a aglomerărilor organizate în care toate autoritățile 
urbane implicate sunt unități administrative locale. 

 Obiectivul programului:  Prima cerere de propuneri EUI-IA va finanța proiecte pentru a oferi exemple concrete, din viața reală, de intervenții ale Noului 
Bauhaus European (NEB) care integrează pe deplin cele trei valori de bază ale NEB de sustenabilitate, incluziune și estetică la un nivel maxim de ambiție, 
în conformitate cu cadrul propus în NEB. 

 Activități eligibile: Apelul nu este prescriptiv în ceea ce privește natura propunerilor așteptate. Cu toate acestea, orașele sunt invitate să ia în considerare 
următoarele patru teme care au cel mai mare potențial de a genera soluții inovatoare și de a crea un efect demonstrativ clar pentru a inspira utilizarea politicii de 
coeziune în zonele urbane: 1. Construcție și renovare într-un spirit de circularitate și neutralitate carbon, 2. Conservarea și transformarea patrimoniului cultural. 3. 
Adaptarea și transformarea clădirilor pentru soluții de locuințe la prețuri accesibile. 4. Regenerarea spațiilor urbane. 

 Valoarea grantului: 160.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 19 ianuarie 2023  

 Informații suplimentare: https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-actions 


