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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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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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Finanțarea proiectelor „Marie Skłodowska-Curie” 
 

 Finanțator: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

 Solicitanți eligibili: Cercetători posesori de certificate de excelență la acțiunile Marie Sklodowska-Curie din Orizont 2020 și Orizont Europa 

 Obiectivul programului:  Aceste granturi reprezintă o sursă alternativă de finanțare, iar prin intermediul acestora se permite realizarea unor proiecte excepționale 
implementate de cercetătorii UE în instituțiile de cercetare românești. 

 Activități eligibile: Se oferă granturi pentru realizarea proiectelor de cercetare. Apelul va finanța cele două tipuri de proiecte MSCA („Individual Fellowship” și 
„Postdoctoral Fellowships”), iar sumele maxime acordate sunt de 141.768 EUR brut, pentru IF și respectiv de 149.568 EUR brut, pentru proiectele de tip PD 

 Valoarea grantului: Maxim 141.768 EUR  / 149.568 EUR  

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 31.12.2023 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/29878/pnrr-mcid-finanteaza-proiecte-marie-sklodowska-curie-in-valoare-totala-de-8-milioane-
euro 
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 Finanțare pentru conservarea obiectivelor culturale 
 

 Finanțator: Ambasada SUA în România și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale 

 Solicitanți eligibili: Entități necomerciale reputate și responsabile care pot demonstra că au capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a 
patrimoniului cultural, precum organizațiile neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare. 

 Obiectivul programului:  Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale sprijină conservarea, an de an, a obiectivelor precum: clădiri istorice și 
situri arheologice; obiecte și colecții culturale/de patrimoniu; obiecte arheologice și etnografice; picturi, sculpturi, manuscrise; muzica tradițională; meșteșuguri etc. 

 Activități eligibile: Programul sprijină proiectele de conservare a patrimoniului cultural în trei domenii sau categorii prioritare de finanțare: situri culturale; obiecte și 
colecții culturale; forme de exprimare culturală tradițională. Propunerea trebuie să abordeze în mod clar scopurile și obiectivele oportunității de finanțare. Toate 
documentele trebuie redactate în limba engleză. Bugetele trebuie să fie în dolari americani. 

 Valoarea grantului: 10.000 – 500.000 USD 

 Contribuția beneficiarului: neprecizat 

 Termen limită: Procesul de depunere a candidaturilor se desfășoară în două etape: în runda 1, Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale 
în format Word, până la data de 10 ianuarie 2023.  În runda 2, Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la 
data de 14 aprilie 2023.  

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30090/oportunitate-de-finantare-pentru-conservarea-obiectivelor-culturale-prin-ambasada-sua 
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Circulația operelor literare europene 
 
 Finanțator: Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), în cadrul Programului Europa Creativă 

 Solicitanți eligibili: Edituri din statele participante la program, atât ca aplicanți individuali, cât și în consorții de parteneri (ex. editură + rețea de distribuție + librării) 

 Obiectivul programului: Consolidarea circulației transnaționale și a diversității literaturii europene; încurajarea traducerii și promovării operelor de ficțiune scrise în 
limbi mai puțin utilizate, pentru a crește circulația acestora pe piețele mai mari din Europa și nu numai; atragerea unor noi categorii de public; consolidarea 
competitivității sectorului editorial prin încurajarea cooperării în cadrul lanțului valoric.  

 Activități eligibile: Proiecte de mai mică amploare: traducerea, publicarea, distribuirea și pro¬movarea unui pachet de 5 - 10 opere de ficțiune, Proiecte de 
amploare medie: traducerea, publicarea, distribuirea și promovar¬ea unui pachet de 11 - 20 de cărți, Proiecte de mai mare amploare: traducerea, publicarea, 
distribuirea și pro¬movarea unui pachet de minim 21 de cărți.  

 Valoarea grantului: Proiecte de mai mică amploare: grant maxim 100.000 €, Proiecte de mai mică amploare: grant maxim 200.000 €, Proiecte de mai mică 
amploare: grant maxim 300.000 €  

 Contribuția beneficiarului: 40% 

 Termen limită: 7 martie 2023, ora 18:00 (ora României) 

 Informații suplimentare: https://www.europa-creativa.eu/cultura/noutati-cultura/s-a-lansat-apelul-circulatia-operelor-literare-europene-2023 
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Proiecte de cooperare europeană 
 

 Finanțator: Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), în cadrul Programului Europa Creativă 

 Solicitanți eligibili: Organzații din toate sectoarele culturale și creative 

 Obiectivul programului: Linia de finanțare încurajează cooperarea transnațională între organizațiile din țările participante la program, oferind organizațiilor culturale 
posibilități de a co-produce, coopera, experimenta, inova și învăța unele de la altele.  

 Activități eligibile: Priorități anuale specifice: vizează consolidarea abordării sectoriale a programului în domenii precum: muzică, literatură, arhitectură, patrimoniu 
cultural, design și modă, turism cultural sustenabil. Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte: proiecte de mai mică amploare: implică operatori din 
minimum 3 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maximum 200.000 € (80% din bugetul eligibil); proiecte de amploare medie: 
implică operatori din minimum 5 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maximum 1 milion € (70% din bugetul eligibil); proiecte de 
mai mare amploare: implică operatori din minimum 10 țări eligibile, au o durată de cel mult 48 de luni și pot primi un grant de maximum 2 milioane € (60% din 
bugetul eligibil). 

 Valoarea grantului: 200.000 / 1 milion / 2 milioane €  

 Contribuția beneficiarului: 20% /30% /40%  

 Termen limită: 9 martie 2023, ora 18:00 (ora României). 

 Informații suplimentare: https://www.europa-creativa.eu/cultura/noutati-cultura/s-a-lansat-apelul-pentru-proiecte-de-cooperare-europeana-2023 
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RO-CULTURA: inițiative bilaterale dedicate rezidențelor artistice 
 

 Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii  

 Solicitanți eligibili: Entități private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre 
Statele Donatoare. Parteneriatul bilateral este obligatoriu.  

 Obiectivul programului: Prezentul apel pentru inițiative bilaterale își propune să întărească cooperarea bilaterală între artiști din România și Statele Donatoare, pe 
durata unei rezidențe de 1-4 săptămâni, în România sau unul dintre Statele Donatoare. Artiștii vor colabora la o nouă creație artistică. Spațiul de cooperare va fi 
stabilit de comun acord între artiști. Artiștii care au nevoie de echipament special pe durata rezidenței, vor planifica împreuna cu partenerii asigurarea acestuia. 

 Activități eligibile: Domeniile artistice eligibile: arte performative; arte vizuale; muzică; literatură; abordări interdisciplinare. 

 Valoarea grantului: Bugetul total alocat apelului de inițiative bilaterale este de 50.000 de euro. Finanțarea se acordă în baza sumelor forfetare pentru transport, 
cazare și diurnă în funcție de perioada și locația de desfășurare a rezidenței artistice. Pentru o rezidență finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă 
pentru maximum 2 persoane/solicitant.  

 Contribuția beneficiarului: 0 

 Termen limită: 30 septembrie 2023 

 Informații suplimentare: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/initiative-bilaterale/initiative-bilaterale-rezidente-artistice 
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Laboratoare de inovare creativă 
 

 Finanțator: Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), în cadrul Programului Europa Creativă 

 Solicitanți eligibili: Organzații din toate sectoarele culturale și creative. 

 Obiectivul programului: Laboratoarele de inovare creativă vor încuraja părţile interesate din diferite sectoare culturale și creative, inclusiv din cel audiovizual, să 
proiecteze și să testeze soluții inovatoare pentru provocările cheie actuale, cu un impact pozitiv potențial pe termen lung asupra multiplelor sectoare pe care 
această industrie le cuprinde. 

 Activități eligibile: Laboratoarele de inovare creativă vor testa soluții inovatoare (de exemplu, instrumente, modele și metodologii) pentru crearea de locuri, 
produse și moduri de viaţă frumoase, durabile și incluzive, inclusiv pentru crearea unui spirit de acţiune favorabil economiei circulare. Aceste soluții ar trebui să 
combine sustenabilitate cu incluziunea și estetica, să fie replicabile în diferite sectoare și să aibă potențialul pentru schimbări comportamentale societale. Activitățile 
vizează sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a audienței în sectoare.  

 Valoarea grantului: Bugetul total al cererii: 5.438.131 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 40%  

 Termen limită: 20 aprilie 2023. 

 Informații suplimentare: link 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cross-2023-innovlab;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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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 Acțiunile Marie Skłodowska-Curie: noi cereri de propuneri  
 

 Finanțator: Comisia Europeană  

 Solicitanți eligibili: Cercetători, universități 

 Obiectivul programului: Comisia Europeană a anunțat noi cereri de propuneri pentru a sprijini formarea, dezvoltarea competențelor și evoluția carierei 
cercetătorilor în cadrul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie (MSCA), programul emblematic de finanțare al UE din cadrul programului Orizont Europa, dedicat 
învățământului doctoral și formării post-doctorale.  

 Activități eligibile: MSCA sprijină cercetători din întreaga lume, în toate etapele carierei lor și în toate disciplinele. Ele se adresează și instituțiilor, prin sprijinirea 
unor programe de doctorat și postdoctorale excelente, precum și a unor proiecte colaborative excelente de cercetare și inovare, prin sporirea atractivității și a 
vizibilității instituțiilor la nivel mondial și prin încurajarea cooperării dincolo de mediul academic, inclusiv cu marile companii și cu IMM-urile. Cele cinci acțiuni 
principale ale programului de lucru: Rețelele doctorale, Bursele de studii postdoctorale, Schimburile de personal, MSCA COFUND care cofinanțează programe noi sau 
existente de doctorat și de burse de studii postdoctorale, MSCA și cetățenii care aduce cercetarea mai aproape de elevi și studenți, de familii și de publicul larg, în 
principal prin intermediul inițiativelor Noaptea Cercetătorilor Europeni și Cercetătorii în școli. 

 Valoarea grantului: Buget total de 856 de milioane EUR în 2023 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: Variabil în funcție de acțiune 

 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30205/actiunile-marie-sklodowska-curie-1-75-miliarde-euro-in-noi-cereri-de-propuneri-pentru-
cercetatori-si-institutii 
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Cerere de propuneri de proiecte pentru rețele de orașe 
 

 Finanțator: Comisia Europeană, programul „CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori” 

 Solicitanți eligibili: Organisme publice sau organizații non-profit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de autorități locale şi intermediare sau comitetele lor de 
înfrățire sau alte organizații non-profit care reprezintă autorități locale şi intermediare (judeţene). Propunerile trebuie depuse de un consorțiu format din cel puțin 4 
solicitanți. 

 Obiectivul programului: Rețelele de orașe vor oferi autorităţilor publice locale posibilitatea de a-și aprofunda și intensifica cooperarea și dezbaterea pe teme de 
interes comun, de a dezvolta asocieri durabile și de a-și contura viziunea pe termen lung pentru viitorul integrării europene. 

 Activități eligibile: Tematici de abordat: promovarea conștientizării și dezvoltarea cunoștințelor cu privire la drepturile cetățeniei UE; promovarea conștientizării și 
dezvoltarea cunoștințelor cu privire la cea de-a 30-a aniversare de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht (1 noiembrie 2023); promovarea gradului de 
conștientizare, construirea cunoștințelor și împărtășirea celor mai bune practici cu privire la beneficiile diversității, egalității de gen, precum și măsuri eficiente de 
combatere a discriminării și rasismului la nivel local; adunarea cetățenilor pentru a discuta despre acțiunile locale privind climă și mediu. 

 Valoarea grantului: Bugetul total al cererii: 6.000.000 EUR. 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 20 aprilie 2023. 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-
nt_en.pdf 
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Apel privind memoria europeană 
 

 Finanțator: Comisia Europeană, programul „CERV – Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valori” 

 Solicitanți eligibili: Persoane juridice nonprofit (publice sau organisme private) sau o organizații internaționale;organizațiile orientate spre profit pot aplica numai în 
parteneriat cu entități nonprofit. 

 Obiectivul programului: Sprijinirea proiectelor care vizează comemorarea evenimentelor definitorii din istoria europeană modernă, inclusiv cauzele și consecințele 
regimurilor autoritare și totalitare, precum și creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor europeni cu privire la istoria, cultura, moștenirea culturală și 
valorile lor comune, îmbunătățind astfel înțelegerea lor asupra Uniunii , originile, scopul, diversitatea și realizările sale, precum și importanța înțelegerii reciproce și a 
toleranței. 

 Activități eligibile: Proiectele trebuie să abordeze una sau mai multe dintre următoarele priorități: 1. Tranziția democratică, (re-)construirea și consolidarea societății 
bazate pe statul de drept, democrația și drepturile fundamentale, 2. Consolidarea amintirii Holocaustului, a genocidului, a crimelor de război și a crimelor împotriva 
umanității pentru a consolida democrația în UE, 3. Migrație, decolonizare și societăți europene multiculturale, 4. Integrarea europeană și realizările ei definitorii. 

 Valoarea grantului: Minimum 50 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 0% 

 Termen limită: 06 iunie 2023 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-rem_en.pdf 
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Spune-ne povestea ta de patrimoniu european! 
 

 Finanțator: Comisia Europeană și Consiliul Europei 

 Solicitanți eligibili: Organizatorii evenimentelor Zilelor Europene ale Patrimoniului cel puțin o dată în ultimii patru ani, Câștigătorii Premiului pentru Patrimoniul 
European/Premiul Europa Nostra; Site-uri cu marca Patrimoniului European. 

 Obiectivul programului: Apelul își propune să încurajeze cetățenii să se implice în patrimoniul cultural al Europei și să consolideze sentimentul de apartenență la 
spațiul comun european; colectează mărturii/povești care oferă o perspectivă asupra modului în care comunitățile înțeleg dimensiunea europeană a patrimoniului 
local. 

 Activități eligibile: Aplicațiile pot fi depuse în limba engleză sau franceză. Cele 20 de idei de proiecte cu cel mai mare punctaj vor fi invitate să prezinte propuneri 
detaliate de proiecte și bugete care să fie luate în considerare pentru următoarea etapă a procedurii de acordare a granturilor. 

 Valoarea grantului: Toate poveștile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi publicate ca Povești ale Zilelor europene ale patrimoniului, promovate la nivel 
european, și vor primi un grant de până la 10 000 EUR. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 28 februarie 2023.  

 Informații suplimentare: https://culture.ec.europa.eu/news/tell-us-your-european-heritage-story-new-funding-call-for-european-heritage-days-2023?etrans=ro 
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Parteneriate în domeniul jurnalismului 
 

 Finanțator: Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), în cadrul Programului Europa Creativă 

 Solicitanți eligibili: Organizații publice sau private din ţările participante la program (instituții de presă non-profit, publice și private (inclusiv presa scrisă/online, 
radio/podcasturi, TV etc.), precum și alte organizații care se concentrează pe mass-media de știri (inclusiv asociații media, ONG-uri, fonduri jurnalistice și organizații 
de formare). concentrându-se pe profesioniștii media etc.). Acțiunea 1: Proiectele pot fi depuse de consorții formate din minimum 3 organizații din cel puțin 3 țări 
eligibile diferite. Acțiunea 2: Proiectele pot fi depuse atât de aplicanți individuali, cât și de consorții formate din cel puțin două organizații.   

 Obiectivul programului: Îmbunătățirea viabilitatății și competitivității mass-media 

 Activități eligibile: Acțiunea 1: "Parteneriate în domeniul jurnalismului - Colaborări" : Sprijină mass-media de știri să devină mai sustenabilă și rezilientă, contribuind 
astfel la oferirea de informații credibile și la dezvoltarea competențelor profesioniștilor din acest sector. Sunt încurajate activitățile transsectoriale care abordează 
provocările structurale și tehnologice cu care se confruntă sectorul media și, totodată, cele care încurajează cooperarea, competențele digitale, jurnalismul 
transfrontalier și/sau colaborativ. Acțiunea 2: "Parteneriate în domeniul jurnalismului – Pluralism: Este sprijinită crearea unor scheme de ajutor pentru organizațiile 
de știri și pentru jurnalismul independent, precum și adoptarea de măsuri privind consolidarea capacitățiii acestora. Se adresează organizațiilor active în sectoare 
relevante pentru conceptele de democrație și participare civică, precum mass-media locală și regională, jurnalismul independent și de investigații, dar și alte 
organizații care oferă informații de interes public. 

 Valoarea grantului: 2 sau 3 milioane EUR (în funcție de acțiune) 

 Contribuția beneficiarului: 10% sau 20% (în funcție de acțiune) 

 Termen limită: 27.04.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului) 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cross-2023-jourpart_en.pdf  
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Media literacy 
 

 Finanțator: Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA), în cadrul Programului Europa Creativă 

 Solicitanți eligibili: Proiectele pot fi depuse de consorții formate din minimum 3 organizații din cel puțin 3 țări eligibile diferite. Consorțiile pot include organizații for 
profit și non-profit (private sau publice); autorități publice (naționale, regionale, locale); organizatii internationale; universități și instituții de învățământ; organizații 
media; instituții de cercetare și tehnologie; furnizori de tehnologie. 

 Obiectivul programului: Promovează educația în domeniul mass-media, permițându-le cetățenilor să utilizeze și să dezvolte o înțelegere critică a domeniului și 
limitând impactul dezinformarii.  

 Activități eligibile: Sunt sprijinite proiectele de colaborare cu obiective clar definite, care abordează cel puțin două dintre următoarele domenii de activitate: - 
promovarea bunelor practici ale unor proiecte inovative de educație în domeniul mass-media, care iau în considerare un ecosistem media în schimbare, în special 
prin depășirea granițelor culturale, naționale sau lingvistice și prin consolidarea colaborării între diferite regiuni ale Europei; - dezvoltarea de seturi de instrumente 
online inovative și interactive pentru a furniza soluții la provocările actuale și viitoare în mediul online, inclusiv în ceea ce privește dezinformarea; - crearea de 
materiale și seturi de instrumente pentru a le permite cetățenilor să dezvolte o abordare critică față de mass-media și să recunoască și reacționeze corespunzător la 
fenomenul dezinformării; - dezvoltarea practicilor de alfabetizare mediatică adaptate domeniului, utilizând inclusiv tehnici bazate pe inteligența artificială. 

 Valoarea grantului: Maximum 500 000 EUR / proiect 

 Contribuția beneficiarului: 30%  

 Termen limită: 30.03.2023, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului) 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2023/call-fiche_crea-cross-2023-
medialiteracy_en.pdf 
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Înfrățirea orașelor 
 

 Finanțator: Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valoare (CERV). 

 Solicitanți eligibili: Proiectele pot fi depuse de un organism public sau o organizație non-profit: orașe/municipalii și/sau alte niveluri ale autorităților locale sau 
comitetele lor de înfrățire, sau alte organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale. Sunt permise doar cererile de la un singur solicitant (beneficiari unici). 

 Obiectivul programului: Obiectivul acestei cereri de propuneri este de a promova schimburile între cetățenii din diferite țări, în special prin înfrățirea orașelor, de a 
le oferi experiență practică a bogăției și diversității patrimoniului comun al Uniunii și de a-i face conștienți că acestea constituie fundamentul pentru un viitor 
comun. 

 Activități eligibile: Activitățile legate de înfrățirea orașelor pot include, printre altele:• Ateliere de lucru, • seminarii, • conferințe, • activități de formare, • întâlniri 
de experți, • seminarii web, • activități de sensibilizare, • evenimente culturale, festivaluri, expoziții, • colectare și consultare de date, • dezvoltare, schimburi și 
diseminarea bunelor practici în rândul autorităților publice și organizațiilor societății civile, • dezvoltarea de instrumente de comunicare și utilizarea rețelelor sociale. 
Activitățile trebuie să aibă loc într-o țară eligibilă care participă la proiect. Evenimentele trebuie să implice minim 50 de participanți direcți, dintre care minim 25 de 
participanți sunt  invitați internaționali. 

 Valoarea grantului: Între 8.455 EUR și 50.745 EUR per proiect. 

 Contribuția beneficiarului: nu este precizată 

 Termen limită: 20 septembrie 2023 17:00:00 ora Bruxelles-ului 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf  


