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 Cuprins 
 
1. Apel pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii 

romilor” 

2. Apel pentru propuneri de proiecte de răspuns rapid Coronavirus  

3. Initiativa „Interreg Volunteer Youth” 

4. Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs 

5. Start ONG 

6. Campanie de finanţare proiecte adresate refugiaților ucraineni 

7. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 

8. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

9. Apel pentru crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie 

10. Ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă 

11. Primul apel al Programului pentru Regiunea Dunării 

12. Unități de asistență medicală ambulatorie 

13. Îmbunătățirea pregătirii cetățenilor în cazul unui dezastru sau al unei urgențe legate de criză 

14. O mai bună înțelegere a comportamentului cetățenilor și reacții psihologice în caz de dezastru sau situație de criză 

15. Creșterea gradului de conștientizare pentru întreprinderile convenţionale pentru a lucra cu întreprinderile sociale – Cumpărați 
social: piața business to business 
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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. 

 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 



   Apeluri de proiecte SOCIALE 

7 7 

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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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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Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 
 

 Finanțator: Active Citizens Fund 

 Solicitanți eligibili: Organizații neguvernamentale și non-profit (ONG) înființate legal în România. Parteneriatele locale cu instituții publice, autorități, 
companii, alte ONG-uri sunt încurajate pentru a a avea cel mai eficient răspuns posibil la nevoile identificate, generate de criză. 

 Obiectivul programului: Obiectivul acestui Apel este de a crește capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile 
interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială.   

 Activități eligibile: Sunt sprijinite inițiative care răspund cel mai bine unei unei situații recent apărute aflată în derulare sau amenințare care afectează 
direct grupurile vulnerabile și care impune o acțiune imediată. Proiectele vor contribui la facilitarea accesului către și furnizarea de servicii sociale, 
medicale, de educație și angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporționat de situația identificată. Condiția esențială este de 
a demonstra necesitatea unei reacții rapide pentru a rezolva/ contracara situația identificată. 

 Valoarea grantului: între 5.000 și 15.000  Euro 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită: Aplicare și evaluare în mod continuu, până 27 Aprilie 2023; 16:00 

 Informații suplimentare:  https://activecitizensfund.ro/apel-6/ 
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Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 
 

 Finanțator: Active Citizens Fund 

 Solicitanți eligibili: Exclusiv organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. 

 Obiectivul programului: Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului / tratament egal, la nivel local, în zonele 
insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite. 

 Activități eligibile: Granturi tip răspuns rapid - Sunt sprijinte iniţiative care răspund cel mai bine unei situații în derulare (amenințare sau oportunitate) 
strâns legată de drepturile omului și care impune o acțiune imediată. Cerința esențială este de a demonstra necesitațea unei reacții rapide pentru a 
rezolva/ contracara situația identificată. 

 Valoarea grantului: Între 5.000 și 15.000  Euro 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 27 Aprilie 2023 - Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicatiile. 

 Informații suplimentare:  https://activecitizensfund.ro/apel-4/ 
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Apel pentru crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie 
 

 Finanțator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse 

 Solicitanți eligibili: Furnizori publici de servicii sociale acreditați care funcționează la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sau parteneriate între 
acestea și furnizorii de servicii sociale acreditați; 

 Obiectivul programului: Creșterea gradului de integrare și de acces la serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate 

 Activități eligibile: Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități; Centre 
de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii. Vor beneficia de punctaj suplimentar proiectele în care centrul de zi este înființat într-o unitate 
administrativ teritorială în care există comunitate compactă de romi. 

 Valoarea grantului: 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero; 484.000 Euro fără TVA pentru 5 
clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror  consum de 
energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale. 

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită: lansarea este așteptată pentru perioada 20 septembrie – 20 noiembrie 2022 

 Informații suplimentare:  https://www.finantare.ro/pnrr-apel-pentru-crearea-unei-retele-de-centre-de-zi-pentru-copiii-expusi-riscului-de-a-fi-separati-
de-familie.html 
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Ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă 
 

 Finanțator: Mecanismul Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 

 Solicitanți eligibili: Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), Fundațiile pentru tineret de la nivel județean, Societatea Națională de Cruce Roșie 
din România și structurile sale cu personalitate juridică. 

 Obiectivul programului: Apelul își propune ca prin proiectele susținute să facă vizibilă activitatea organizațiilor neguvernamentale și să evidențieze 
relațiile pe care acestea le au cu susținătorii, voluntarii și comunitățile prin acțiuni specifice de comunicare. 

 Activități eligibile: Inițiativele propuse vor viza promovarea efectelor și rezultatelor cumulate pe care organizațiile societății civile le generează ca sector 
în general, esențiale în menținerea unei democrații funcționale sau pentru anumite zone geografice sau teme aflate pe agenda publică. Proiectele pot 
avea o durată cuprinsă între 6 și 12 luni. 

 Valoarea grantului:  între 25.000 și 75.000 Euro 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 16 noiembrie 2022; 16:00  

 Informații suplimentare:  https://activecitizensfund.ro/wp-content/uploads/2022/09/Ghidul-Solicitantilor-Apel-10-granturi-pentru-comunicare.pdf 
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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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Unități de asistență medicală ambulatorie 
 

 Finanțator:  Ministerul Sănătății (PNRR) 

 Solicitanți eligibili: Orice unitate spitalicească publică cu personalitate juridică/fiscală în cadrul căreia își desfășoară sau își va desfășura activitatea (inclusiv 
cei care doresc înființarea) o unitate de asistență medicală ambulatorie.  

 Obiectivul programului:  Ministerul Sănătății a lansat Ghidul beneficiarului și documentele suport aferente din cadrul Componentei C12-Sănătate a 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.3: Unități de asistență medicală 
ambulatorie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

 Activități eligibile: Construcția / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea infrastructurii ambulatorii existente; îmbunătățirea accesibilității 
spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces; asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe 
amplasamentul obiectivului de investiții); achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie. 

 Valoarea grantului: Maxim 13.189.116,6 lei fără TVA echivalentul a 2,673 mil euro fără TV 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 30 noiembrie 2022, ora 16:00 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29574/pnrr-ministerul-sanatatii-a-lansat-ghidul-pentru-unitati-de-asistenta-medicala-ambulatorie 
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Îmbunătățirea pregătirii cetățenilor în cazul unui dezastru sau al unei urgențe legate de criză 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană, programul „Orizont Europa 2021-2027” 

 Solicitanți eligibili: Organizații care reprezintă cetățeni sau comunități; organizații care reprezintă practicieni în situații de urgență legate de dezastre sau 
crize (primul și/sau al doilea răspuns); autorități locale sau regionale;  entități din sectorul privat. 

 Obiectivul programului: Finanțarea proiectelor care contribuie la îmbunătățirea rezilienței societății la dezastre sau crize. 

 Activități eligibile: Proiectarea acțiunilor de pregătire care leagă între ele intervenții pe mai multe niveluri; Dezvoltarea unor mijloace eficiente de 
comunicare care îmbunătățesc procesele colaborative inter-organizaționale; Sisteme de avertizare timpurie îmbunătățite, prognoze și strategii; Exerciții 
demonstrative care implică cetățeni, instituții de formare și educație, factori de decizie locali, angajați din administrațiile publice și din companiile de 
afaceri și practicieni; Construirea unei „culturi a pregătirii pentru dezastre” pentru cetățeni, comunități, administrații publice, companii de afaceri, 
practicieni; Implementarea metodelor/modelelor de evaluare bazate pe dovezi pentru monitorizarea și consolidarea pregătirii pentru situații de urgență. 

 Valoarea grantului: buget total 10 000 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 23 noiembrie 2022 

 Informații suplimentare: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-drs-01-01;callCode=HORIZON-CL3-2022-DRS-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState
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O mai bună înțelegere a comportamentului cetățenilor și reacții psihologice în caz de dezastru sau situație de 
criză 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană, programul „Orizont Europa 2021-2027” 

 Solicitanți eligibili: Această temă necesită implicarea activă, în calitate de beneficiari, a cel puțin 2 organizații reprezentând cetățeni sau comunități, și a cel 
puțin 2 reprezentanți ai științelor societale (psihologie, istorie), din cel puțin 3 state membre UE sau țări asociate diferite. 

 Obiectivul programului: Finanțarea proiectelor care analizează comportamentul diverselor grupuri sociale afectate de un dezastru natural sau provocat de 
om, sau de o situație de criză, factorii care influențează comportamentul, precum și efectele dezastrelor și situațiilor de criză asupra sănătății, pentru a se 
pregăti mai bine pentru situațiile de dezastru. 

 Activități eligibile: Analize asupra comportamentului diverselor grupuri ale societății afectate de un dezastru sau de o situație de criză. Analize ale 
comportamentului uman ca factori declanșatori sau în cascadă ai dezastrelor sau a situațiilor de criză și transformarea datelor calitative în informații 
cantitative pentru îmbunătățirea analizelor de vulnerabilitate și expunere. Dezvoltarea de abordări centrate pe comunitate și planuri de pregătire 
corespunzătoare. Măsuri specifice pentru a răspunde mai bine nevoilor și cerințelor celor mai vulnerabile grupuri în măsuri de planificare și recuperare în 
situații de urgență. Analize ale problemelor de sănătate mintală ale populațiilor afectate și ale primilor interventori care apar în timpul și în urma 
dezastrelor sau a situațiilor de criză și implicațiile acestora pentru răspuns și recuperare. Analize ale mecanismelor și factorilor care pot duce la alarme false 
și acțiuni greșite direcționate, precum și a consecințelor directe atât asupra populației, cât și asupra factorilor de decizie. 

 Valoarea grantului: buget total 10 000 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului:  0% 

 Termen limită: 23 noiembrie 2022 

 Informații suplimentare: LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-drs-01-04;callCode=HORIZON-CL3-2022-DRS-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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=callTopicSearchTableState
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Creșterea gradului de conștientizare pentru întreprinderile convenţionale pentru a lucra cu întreprinderile 
sociale – Cumpărați social: piața business to business 
 

 Finanțator:  Uniunea Europeană 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată constituită legal în statele membre ale UE şi ţările participante la program: prin construirea de 
parteneriate (locale, regionale sau naționale) și relații comerciale între entitățile  sociale și companiile convenţionale (B2B) 

 Obiectivul programului: Obiectivul principal al acestei cereri de propuneri este de a permite pieţei de afaceri de la nivel local, regional sau național să 
cumpere produse şi servicii ale întreprinderilor sociale în contextul ecosistemului de proximitate și al economiei sociale (ES), prin construirea de 
parteneriate (locale, regionale sau naționale) și facilitarea relațiilor comerciale între entitățile  sociale și companiile convenţionale (B2B). 

 Activități eligibile: Evenimente de schimb de experienţă despre modul în care cooperarea și comerțul B2B sunt facilitate în diferitele parteneriate (învățare 
între egali, vizite, testimoniale etc.), schimburi de bună practică privind campaniile sociale de cumpărare, sprijin pentru acţiuni de tip matchmaking și 
pregătirea/consolidarea capacității, organizarea activităților de formare și consiliere etc. 

 Valoarea grantului: Maximum 325.000 EUR/proiect 

 Contribuția beneficiarului:  0-10% 

 Termen limită: 7 decembrie 2022 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2022/call-fiche_smp-cosme-2022-
buysocialb2bmarket_en.pdf 


