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Programul de Schimburi de Studii CEEPUS 
 
 Finanțator:  Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) 

 Solicitanți eligibili: studenți, masteranzi și doctoranzi din țările CEEPUS (Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 
Ungaria, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia) 

 Obiectivul programului: CEEPUS este o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților 
și cadrelor didactice. Bursele CEEPUS sunt acordate de către țara gazdă a mobilității, la nivelul național stabilit prin lege. 

 Activități eligibile: Tipuri de mobilitate: 1. Mobilitatea studenților pe semestru. Solicitanții sunt: studenți, masteranzi și doctoranzi. Durata: 1 semestru 
sau trimestru, 3 -5 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 2. Mobilitate pe termen scurt a studenților. Solicitanți: studenți, masteranzi 
sau doctoranzi. Durata: 1-2 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 3. Excursie de grup pe termen scurt. Solicitanții sunt: studenți, 
masteranzi și doctoranzi. Durata: 3-5 zile. Se poate aplica numai în rețea. 

 Valoarea grantului: Bursa este acordată solicitantului câștigător de țara gazdă, a cărei valoare variază de la o țară la alta. Puteți afla mai multe despre 
sumele curente pe site-ul web al oficiului central CEEPUS (www.ceepus.info) făcând clic pe steagurile naționale individuale. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Termenul limită pentru depunerea cererilor de mobilitate a studenților este următorul în fiecare an: Mobilitate în rețea pentru 
semestrul de toamnă: 15 iunie. Mobilitate în rețea pentru semestrul de primăvară: 31 octombrie. Ca freemover pentru semestrul de primăvară: 30 
noiembrie. Ca freemover pentru semestrul  de toamnă: conform apelurilor individuale publicate. 

 Informații suplimentare:  http://www.ceepus.info/ 
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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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Transformarea spațiilor de învățare 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană  

 Solicitanți eligibili: Persoane și organizații implicate într-unul sau mai  multe proiecte de educație, formare, învățare informală sau tineret din Europa sau din afara ei. 

 Obiectivul programului: Prin această cerere de propuneri, sunt căutate proiecte care vizează transformarea spațiilor de învățare prin conectarea unui spațiu concret cu 
metode pedagogice inovatoare sau noi modalități de creare de cunoștințe și cu comunitatea locală. Un astfel de proiect ar putea fi, de exemplu, o grădină comunitară în 
care vârstnicii și elevii să lucreze împreună utilizând practici agricole sustenabile. Sau o clădire pusă la dispoziție de o universitate, în care diferite facultăți sunt invitate să 
abordeze împreună cu localnicii aspecte societale transdisciplinare. Sau o platformă digitală care să reunească vecinii pentru a rezolva o problemă specifică de 
sustenabilitate pentru care sunt necesare competențe noi. Nu contează dacă proiectele sunt de mică sau de mare anvergură, de lungă sau de scurtă durată, inițiate la nivel 
local sau național, câtă vreme ele fac legătura, în cadrul unui proces transformațional, între un spațiu fizic, diverse modalități și conținuturi de învățare și mediul local.  

 Activități eligibile: Proiectele trebuie să reflecte valorile centrale ale Noului Bauhaus European: transformarea mediului de viață într-un mediu atractiv, sustenabil și 
favorabil incluziunii, acordând un loc central oamenilor și nefăcând distincție între vârste și tipuri de cunoștințe. Se caută proiecte aflate în derulare (începute cu cel  mult 2 
ani în urmă) sau proiecte transformatoare noi care reflectă valorile Noului Bauhaus European în domeniile educației, formării, tineretului și cunoașterii și care au drept 
scop transformarea: • unui spațiu fizic de educație și cunoaștere, • a modalităților de învățare sau de dobândire a cunoștințelor și/sau a temelor centrale ale educației și 
cunoașterii ,  • a relației cu comunitatea locală. Obiectivul este de a combina aceste trei dimensiuni  ale transformării, însă sunt binevenite și proiectele elaborate în jurul a 
doar două dintre ele. 

 Valoarea grantului: Prin participarea la această cerere de propuneri și prin prezentarea proiectului: • veți spori vizibilitatea proiectului dumneavoastră, care va deveni parte 
din inițiativa Noul Bauhaus European • vă veți conecta la o rețea transnațională de promotori de proiecte și parteneri potențiali cu idei similare din întreaga Europă și din 
afara ei • veți avea acces la reuniuni și la alte evenimente menite să vă sprijine eforturile prin practici și experiențe relevante • vă veți putea pregăti pentru prezentarea 
proiectului dumneavoastră în cadrul ediției din 2023 a Premiilor „Noul Bauhaus European”, care va pune accentul pe educație.  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Înscrierile sunt deschise până în luna decembrie 2022 

 Informații suplimentare: https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/call-places-learning_ro 
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ERA-NET Cofund Quantum Technologies 
 

 Finanțator:  Schema ERA-NET în cadrul Orizont 2020 

 Solicitanți eligibili: Companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizații de cercetare (institute de cercetare, universități, etc. 

 Obiectivul programului: Colaborări care explorează ştiinţa multidisciplinară avansată şi/sau de inginerie de ultimă oră cu potențial de iniţiere/promovare de noi linii de 
tehnologii cuantice și de susținere a Europei în topul viitorului acestor arii tehnologice.  

 Activități eligibile: Apelul se adresează proiectelor colaborative de cercetare în una sau mai multe din următoarele arii de cercetare: Comunicare cuantică; Simulare 
cuantică; Calcul cuantic; Ştiinţele informării cuantice; Metrologie de detectare şi imagistică cuantică.  Proiectele vor fi finanțate pe o perioadă de maxim 3 ani. 

 Valoarea grantului: Maxim 250.000 EUR, în situaţia în care România este coordonatorul proiectului transnațional; maxim 200.000 EUR, în situaţia în care România este 
partener în proiectul transnational 

 Contribuția beneficiarului: Variabilă 

 Termen limită: 18 februarie 2025 

 Informații suplimentare: LINK 

https://uefiscdi.gov.ro/resource-86637?&wtok=49ac00896d57311a8ef5609a63a4b9c9787b90cf&wtkps=XY7RDoIwDEX/pc9mrhtjs/yDMfELoBtmEcUwkAfjv8swxuhTm+ac21uTpUciQzCP5y5BFQnRSXS2SqQJUvSQN0XgMJi6KZmt3oXW6SZ4RsW2YW6NRp05JIh5LnhZwDuC/Sc2A5bA+9v1cNxqK5VTThq3Gov6vWwKqVFKK0uzxprV2v85KAl+weXvHD6FL72fuiD64SSm0MbEPop7DLOohzFy30H1fAE=&wchk=406f6c6538a707e887647afe20f8605aee3a94ff
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Proiecte de mobilitate în învățământul superior 
 

 Finanțator:  Granturile SEE și Norvegiene 

 Solicitanți eligibili: instituţii de învăţământ superior (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE); persoanele 
fizice pot aplica pentru un grant numai prin intermediul unei instituţii eligibile.. 

 Obiectivul programului: Obiectivul principal al proiectelor de mobilitate în învăţământul superior este îmbunătăţirea competenţelor studenţilor şi personalului din 
învăţământul superior, prin creşterea mobilităţii studenţilor şi a personalului între România şi statele donatoare. 

 Activități eligibile: Durata proiectului de mobilitate este de 15 luni, mai exact de pe 01.02.2023 până pe 30.04.2024. Costuri eligibile: sprijin individual 
(subzistenţă); transport; suport organziatoric pentru proiectele de mobilitate. 

 Valoarea grantului: 1500 - 500.000 Euro. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 25 noiembrie 2022, ora 13 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29576/granturile-see-si-norvegiene-apel-dedicat-mobilitatii-in-invatamantul-universitar 
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Lider European 2022 
 

 Finanțator:  Reprezentanța Comisiei Europene în România 

 Solicitanți eligibili: Elevi de liceu din clasele IX - XII. Fiecare echipă va fi alcătuită din patru membri. Fiecare echipă trebuie să fie coordonată de un profesor ales din 
liceul de proveniență al echipei. 

 Obiectivul programului: Obiectivul concursului este de a promova spiritul Uniunii Europene în rândul tinerilor, având misiunea de a îmbunătăți potențialele abilități de 
lider ale noilor generații, dar și de a dezvolta abilitățile de lucru în echipă și de orientare în rezolvarea problemelor. 

 Activități eligibile: Proiectele implementate în cadrul concursului trebuie să se încadreze în unul dintre următoarele domenii, care vizează comunitatea locală:  
Educație. Social. Mediu înconjurător. Cultural. Afaceri/ economic. Câteva exemple, dar fără a se limita la acestea: inițiative educaționale, asistență pentru 
vârstnici, reciclarea materialelor, sănătate, asistență socială, evenimente de integrare culturală, inițiative de antreprenoriat etc. 

 Valoarea grantului: Membrii echipelor și profesorii care îi însoțesc vor beneficia de cazare, iar cheltuielile de călătorie pentru a ajunge la finala din București vor 
fi acoperite de organizatori. Premii: 700 de euro pentru locul I;  500 de euro pentru locul al II lea;  300 de euro pentru locul al III lea;  100 de euro pentru fiecare 
din cele 5 mențiuni.  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Înscriere la întâlnirile de informare și pregătire online până la 30 septembrie. Înregistrarea echipelor în concurs până la data de 16 octombrie 
2022, ora 24:00  

 Informații suplimentare: https://romania.representation.ec.europa.eu/lider-european_ro 
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Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră  
 

 Finanțator:  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (PNRR) 

 Solicitanți eligibili: Instituțiile de învățământ superior de stat  

 Obiectivul programului: Înființarea și operaționalizarea a opt centre regionale de orientare în carieră în domeniul cercetării, centre ce vor oferi servicii de orientare în 
carieră cercetătorilor, vor promova profesia de cercetător în rândul persoanelor tinere interesate de dezvoltarea unei cariere în cercetare. 

 Activități eligibile: Propunerile de proiecte vor avea în vedere implementarea următoarelor tipuri de activități obligatorii: Activități de orientare în cariera de 
cercetător; Activități de promovare a cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător; Activități în rețea;  Activități de management de proiect. 

 Valoarea grantului: Finanţarea acordată unui proiect cu durata de 36 luni este de 750.000 euro, pentru fiecare centru de orientare din fiecare din cele 8 regiuni 
de dezvoltare ale României. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 16.11.2022 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29660/pnrr-lansare-apel-pentru-infiintarea-si-sustinerea-financiara-a-unei-retele-nationale-de-opt-
centre-regionale-de-orientare-in-cariera-ca-parte-a-era-talent-platform 


