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

2. Îmbunătăţirea situației tinerilor din categoria NEETs 

3. Campanie de finanţare proiecte adresate refugiaților ucraineni 

4. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite 

5. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

6. Finantare pentru organizatiile societatii civile care militeaza pentru respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale UE 

7. Prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor 

8. Mobilitatea tinerilor dezavantajați 

9. Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și incluzive 

10. Apel de propuneri pentru promovarea egalității și lupta împotriva rasismului, xenofobiei și discriminării 

11. Finantare pentru sprijinirea unui mediu care permite protecția denunțatorilor încălcărilor de drepturi 

12. Finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare 

13. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie 

14. Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic 

15. Litigii strategice 

16. Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea discursurilor motivate de ură și a infracțiunilor motivate de ură 
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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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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 
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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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Finantare pentru organizatiile societatii civile care militeaza pentru respectarea Cartei drepturilor 
fundamentale ale UE 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul CERV, apelul CERV-2023-CHAR-LITI 

 Solicitanți eligibili: Coordonatorii proiectelor pot fi doar organizaţiile non-profit din UE; Parteneri pot fi constituite din entităţi orientate către profit, dar şi din 
organizaţii non-profit sau organizaţii internaţionale.  

 Obiectivul programului: Finanţările acordate au în vedere protejarea, promovarea și creșterea gradului de conștientizare a drepturilor prin acordarea de sprijin 
financiar organizațiilor societății civile care sunt active la nivel local, regional, național și transnațional în promovarea și cultivarea acestor drepturi, întărind protecția 
și promovarea valorilor Uniunii și respectarea regulilor de drept și contribuind la construirea unei Uniuni mai democratice, a unui dialog democratic, la transparență 
și bună guvernanţă. 

 Activități eligibile: 1. Consolidarea capacităților și creșterea gradului de conștientizare cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE; 2. Promovarea drepturilor și 
valorilor prin împuternicirea spațiului civic; 3. Litigii strategice; contribuţie la obținerea protecției juridice efective în cazul în care drepturile fundamentale sunt 
încălcate; 4. Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea infracțiunilor și a discursului motivate de ură; 5. Sprijinirea unui mediu favorabil pentru protecția 
informatorilor. 

 Valoarea grantului: Minim 75 000 euro 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 25 mai 2023 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf 
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Prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul CERV 

 Solicitanți eligibili: Organizații non-profit ale societății civile din statele membre; co-solicitanții (dacă există) trebuie să fie entități juridice (organisme publice sau 
private) stabilite oficial într-una dintre țările eligibile sau o organizație internațională. Solicitantul trebuie să îndeplinească ambele dintre următoarele condiții: - să 
aibă experiență recentă dovedită de cel puțin trei ani în implementarea activităților de consolidare a capacităților OSC; - să aibă experiență recentă dovedită în 
acordarea și gestionarea granturilor. 

 Obiectivul programului: Scopul general al acestei cereri este de a sprijini, de a împuternici și de a dezvolta capacitatea organizațiilor independente ale societății 
civile active la nivel local, regional, național și transnațional în combaterea violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și în susținerea valorilor UE, 
contribuind astfel la exercitarea deplină a drepturilor femeilor și copiilor, împuternicirea egală a femeilor și bărbaților, dar și a copiilor, în toată diversitatea lor. 

 Activități eligibile: Finanţarea va permite selectarea și sprijinirea un număr limitat de actori/intermediari transnaționali, naționali sau regionali care vor consolida 
capacitățile și vor (re)acorda grantul unui număr mare de organizații ale societății civile (OSC) active la nivel local, regional, național. Prin intermediul schemei de 
reacordare a grantului, se așteaptă ca intermediarii să ajungă la OSC-urile mici și locale, inclusiv organizații cu sediul în zone îndepărtate și rurale, active în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței bazate pe gen și/sau a violenței împotriva copiilor și a altor grupuri expuse riscului, cu prioritate organizațiilor care tind să aibă o 
capacitate mai limitată și/sau acces la surse de finanțare. 

 Valoarea grantului: min. 1.500.000 EUR – max. 3.000.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 19 aprilie 2023 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf 
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Mobilitatea tinerilor dezavantajați 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, Inițiativa FSE Social Inovation+ 

 Solicitanți eligibili: Cererea se adresează organizațiilor cu personalitate juridică (organisme publice și private) stabilite într-unul dintre statele membre ale UE, spre 
exemplu, ONG-uri, autorități locale, centre de formare şi educație, servicii de ocupare, şcoli, camere de comerț şi industrie, asociații şi agenții pentru validarea 
competențelor, organizații VET, etc. Doar organizațiile care vor acționa în proiect ca organizații de trimitere pot depune cereri în cadrul acestui apel. 

 Obiectivul programului: Obiectivul acestei cereri este de a sprijini statele membre să integreze conceptul «ALMA» (Aim-Learn-Master-Achieve) în programele lor 
FSE+. Scopul este de a-i ajuta pe tinerii dezavantajați să-şi găsească un loc de muncă și să se integreze în societate, combinând sprijinul pentru educație, formare 
profesională sau angajare în țara lor de origine cu experiențe de învățare sau de la locul de muncă dintr-o altă țară a UE.  

 Activități eligibile: Apelul va oferi finanțare în două etape: I. Prima fază este faza de demaraj (maximum patru luni) şi va urmări: – crearea de parteneriate și 
definirea rolurilor actorilor dintr-un stat membru/regiune ; – construirea de parteneriate transnaționale cu actori relevanți în cel puțin un stat membru gazdă. II. A 
doua fază este faza de implementare (maximum 14 luni) şi va presupune următoarele acțiuni: selecția și pregătirea tinerilor NEET pentru mobilitate; mobilitatea 
tinerilor (stagiu de muncă de 2-6 luni, cazare, activități sociale, etc.). Cel puțin 2 grupuri de 8-12 tineri ar trebui trimise la stagii în alt stat membru; monitorizarea 
tinerilor după șederea lor în străinătate, inclusiv consiliere și orientare profesională etc.; pregătirea unui raport final „Lecții învățate și planuri de viitor” (incluzând 
analiza rezultatelor și a impactului proiectului, lecțiile învățate, recomandări și planuri de viitor); diseminarea experienței și a celor mai bune practici la nivel 
național. 

 Valoarea grantului: 300.000  - 600.000 EUR / proiect 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită: 15 martie 2023 

 Informații suplimentare:  https://www.esf.lt/en/esf-social-innovation-initiative/esf-social-innovation-alma-call/call-documents/1087/ 
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Finanțări pentru comunități rurale, de coastă și urbane reziliente, ecologice, sănătoase și 
incluzive 
 
 Finanțator: Programul Orizont Europa 

 Solicitanți eligibili: Consorţii internaţionale ale unor actori cu roluri și experiențe complementare (de exemplu, reprezentanți ai persoanelor 
într-o situație vulnerabilă, furnizori de servicii, incluzând pe cele pentru sănătate, asociații, autorități publice, specialişti în design spaţial şi 
amenajare teritorială etc. 

 Obiectivul programului: Oportunităţi de finanţare prin programul «Orizont Europa» care au în vedere comunitățile rurale, de coastă și urbane, 
pentru a le ajuta să devină spaţii reziliente, incluzive, sănătoase și ecologice. 

 Activități eligibile:  Finanţări tematice:  „Îmbunătățirea incluziunii sociale în zonele rurale: accent pe persoanele aflate într-o situație vulnerabilă 
și pe economia socială”, „Analiza comparativă internațională a politicilor rurale și teritoriale și a mecanismelor de aplicare”, „Evaluarea 
impactului agriculturii urbane”, „Îmbunătățirea viitorului lumii rurale printr-o mai bună guvernare teritorială și sinergii rural-urban”, „Analizarea 
contribuției indicațiilor geografice (IG) la dezvoltarea durabilă și optimizarea sprijinului pentru schemele nou înființate”, „Modalități incluzive și 
inteligente de a comunica durabilitatea alimentelor”. 

 Valoarea grantului: Buget total disponibil: 38.500.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: Variabil, în funcție de tipul activităților 

 Termen limită: 12 aprilie 2023 

 Informații suplimentare: https://uncjr.ro/web/finantari-pentru-comunitati-rurale-de-coasta-si-urbane-reziliente-ecologice-sanatoase-si-
incluzice-prin-programul-orizont-europa/ 
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Apel de propuneri pentru promovarea egalității și lupta împotriva rasismului, xenofobiei și discriminării 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul CERV  

 Solicitanți eligibili: Entități juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile. Cererea trebuie să implice cel puțin doi 
solicitanți. 

 Obiectivul programului: Obiectivul cererii este de a sprijini o abordare cuprinzătoare și intersecțională, finanțând acțiuni specifice pentru prevenirea și 
combaterea discriminării și combaterea intoleranței, rasismului și xenofobiei, în special pe motive de origine rasială sau etnică, culoare, religie, orientare 
sexuală, identitate de gen , inclusiv atunci când acest lucru se manifestă sub formă de antițiganism, rasism anti-negru, antisemitism, ură anti-musulmană 
și fobie LGBTIQ. 

 Activități eligibile: Combaterea discriminării și combaterea rasismului, xenofobiei și a altor forme de intoleranță, inclusiv antițiganismul, rasismul 
antinegru, antisemitismul și ura antimusulmană. Promovarea managementului diversității și a incluziunii la locul de muncă, atât în sectorul public, cât și în 
cel privat. Combaterea discriminării împotriva persoanelor LGBTIQ și promovarea egalității LGBTIQ prin implementarea Strategiei de egalitate LGBTIQ. 
Măsuri ale autorităților publice în vederea îmbunătățirii răspunsurilor la discriminarea (intersecțională), rasism, antisemitism, ura și xenofobia anti-
musulmană, fobia LGBTIQ și toate celelalte forme de intoleranță. 

 Valoarea grantului: Minim 100 000 EUR. 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 20 iunie 2023 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf 
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Finantare pentru sprijinirea unui mediu care permite protecția denunțatorilor încălcărilor de drepturi 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul CERV 

 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: Proiectele din această prioritate ar trebui să sprijine și protejarea avertizorilor și consolidarea capacității autorităților naționale și a 
practicienilor în drept pentru a asigura căi de atac adecvate pentru a-i proteja pe denunțatori. 

 Activități eligibile: Se va acorda sprijin pentru crearea unui mediu propice pentru raportarea și informarea cu privire la încălcările legislației Uniunii, în special prin 
consolidarea capacității privind aplicarea efectivă a Directivei privind protecția denunțatorilor (Directiva (UE) 2019/1937). Directiva prevede obligația de a stabili 
canale de raportare interne și externe, o obligație strictă de a păstra confidențialitatea persoanei raportoare, precum și standarde înalte de protecție împotriva 
represaliilor și căi de atac pentru denunțatorii care raportează încălcări ale dreptului UE într-o gamă largă de domenii de politică cheie, promovând astfel valorile 
fundamentale ale statului de drept și democrației, precum și dreptul la libertatea de exprimare, consacrat în articolul 11 din Cartă. 

 Valoarea grantului: Minim 75 000 EUR  

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 25 mai 2023 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf 
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Finanțare prin Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare 
 
 Finanțator: Comisia Europeană,  

 Solicitanți eligibili: Entități non-profit de orice tip din statele membre participante la Fondul pentru Azil, Migrație şi Integrare (statele membre ale UE, cu excepția 
Danemarcei, țări terțe care semnează un acord de cooperare) şi organizații internaționale. Entitățile orientate spre profit pot participa doar ca partener într-un 
consorțiu. 

 Obiectivul programului: Asigurarea integrării și incluziunii efective a resortisanților țărilor terțe - o investiție socială și economică necesară în UE. Face societățile 
europene mai coezive, mai rezistente și mai prospere. Integrarea și incluziunea poate și ar trebui să fie un proces câștigător pentru toate părțile, de care beneficiază 
întreaga societate. 

 Activități eligibile: Promovarea programelor de sponsorizare comunitară și integrarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională; Integrarea și 
incluziunea la nivel regional și local; Sprijin pentru integrarea în educație a copiilor migranți și a adulților tineri; Inițiative multipartite pentru integrarea migranților 
pe piața forței de muncă; Acțiuni transnaționale de sprijinire a statelor membre în domeniul protecției copiilor migranți. Durata implementării: 30 sau 36 de luni, în 
funcție de tematica aleasă. 

 Valoarea grantului: Bugetul alocat: 750.000 – 2.000.000 EUR/proiect, în funcție de tematica aleasă 

 Contribuția beneficiarului: 10% 

 Termen limită: 16 mai 2023 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf 
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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 (PNRR) 
 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: 10 aprilie 2023 

 Informații suplimentare:  https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/30628/pnrr-apelul-privind-crearea-unei-retele-de-centre-de-zi-pentru-copiii-expusi-riscului-de-a-

fi-separati-de-familie-a-fost-prelungit-pana-pe-10-aprilie-2023 
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Promovarea drepturilor și valorilor prin împuternicirea spațiului civic 
  
 Finanțator: Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valoare (CERV) 
 Solicitanți eligibili: Persoane juridice (organisme publice sau private) − stabilite într-una dintre țările eligibile. Solicitanții principali (coordonator) pot fi persoane 

juridice non-profit (organisme private). Co-solicitanți (parteneri): pot fi persoane juridice fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ (organisme publice sau private). 
Organizațiile care sunt orientate spre profit pot aplica numai în parteneriat cu organizații private nonprofit. Proiectul poate fi național sau transnațional; cererea 
poate implica una sau mai multe organizații (solicitantul principal  și co-solicitanții). 

 Obiectivul programului: Să promoveze drepturile și valorile omului prin împuternicirea actorilor societății civile să lucreze împreună la nivel local, regional și 
național în domeniile acoperite de program. Parteneriatele transnaționale cu posibilități de învățare reciprocă pentru partenerii din mai multe state membre ale UE 
sunt încurajate în mod deosebit să aplice, precum și rețelele de actori relevanți la nivel național, cum ar fi instituțiile naționale pentru drepturile omului (INDH), 
organismele de egalitate, instituția ombudsman-ului etc. 

 Activități eligibile: Activități analitice și crearea unei metodologii de monitorizare a spațiului civic în statele membre UE; • Învățare reciprocă, schimb de bune 
practici, inclusiv cele care pot fi transferabile în alte țări; • Activități de comunicare, inclusiv diseminarea informațiilor și creșterea gradului de conștientizare cu 
privire la stadiul actual al spațiului civic, inclusiv la nivelul UE; • Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile privind monitorizarea spațiului civic; • 
Dezvoltarea de instrumente și servicii pentru sprijinirea și protecția OSC-urilor, a membrilor acestora și a altor apărători ai drepturilor care lucrează pentru 
protejarea și promovarea valorilor UE; • Dezvoltarea sinergiilor între actorii care lucrează pentru protejarea spațiului civic la nivel local, regional, național și 
european și între aceștia și autoritățile naționale și europene. 

 Valoarea grantului: Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 75 000 EUR; Suma maximă a grantului: fără limită. 
 Contribuția beneficiarului: 10% 
 Termen limită: 25 mai 2023 17:00:00  CET 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf 
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Litigii strategice 

  
 Finanțator: Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valoare (CERV) 
 Solicitanți eligibili: Persoane juridice (organisme publice sau private) − stabilite într-una dintre țările eligibile. Solicitanții principali (coordonator) pot fi persoane 

juridice non-profit (organisme private). Co-solicitanți (parteneri): pot fi persoane juridice fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ (organisme publice sau private). 
Organizațiile care sunt orientate spre profit pot aplica numai în parteneriat cu organizații private nonprofit. Proiectul poate fi național sau transnațional; cererea 
poate implica una sau mai multe organizații (solicitantul principal  și co-solicitanții). 

 Obiectivul programului: Proiectele din această prioritate ar trebui, prin formare, schimb de cunoștințe și schimb de bune practici, să consolideze cunoștințele și 
capacitatea organizațiilor societății civile, precum și a practicienilor, profesioniștilor juridici și a organismelor independente pentru drepturile omului de a se angaja 
în mod eficient în practici de litigii la nivel național și european, și să îmbunătățească accesul la justiție și respectarea drepturilor în temeiul dreptului UE, inclusiv al 
Cartei. Proiectele din această prioritate pot include, de asemenea, un accent pe contracararea procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva 
jurnaliştilor şi apărătorilor drepturilor omului care se angajează în participarea publică (Procese strategice împotriva participării publice). 

 Activități eligibile: • Activități de creștere a capacității organizațiilor societății civile, inclusiv a practicienilor juridici care lucrează pentru acestea, a instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului, a organismelor de egalitate și a instituțiilor de ombudsman și a altor apărători ai drepturilor de a dezvolta competențe și 
capacități în domeniul litigiilor strategice privind drepturile fundamentale în temeiul Cartei, inclusiv prin aprofundarea acestora, cunoștințe despre mecanismul 
hotărârii preliminare și despre oportunitățile de protecție juridică disponibile în dreptul UE; • Activități analitice, cum ar fi colectarea și cercetarea datelor, precum și 
crearea de instrumente sau baze de date (de exemplu, baze de date tematice de jurisprudență); • Activități de comunicare, inclusiv diseminarea informațiilor și 
creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturi, mecanisme de despăgubire și cazuri strategice; • Activități de consolidare a capacităților și de 
conștientizare pentru a contracara procedurile judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului care se angajează în 
participarea publică (Procese strategice împotriva participării publice). În cadrul acestei priorități, taxele de litigii nu vor fi finanțate. 

 Valoarea grantului: Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 75 000 EUR; Suma maximă a grantului: fără limită. 
 Contribuția beneficiarului: 10% 
 Termen limită: 25 mai 2023 17:00:00  CET 

 Informații suplimentare:  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf 
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Protejarea valorilor și drepturilor UE prin combaterea discursurilor motivate de ură și a infracțiunilor motivate de ură 
  

 Finanțator: Programul Cetăţeni, Egalitate, Drepturi şi Valoare (CERV) 
 Solicitanți eligibili: Persoane juridice (organisme publice sau private) − stabilite într-una dintre țările eligibile. Solicitanții principali (coordonator) pot fi persoane juridice 

non-profit (organisme private). Co-solicitanți (parteneri): pot fi persoane juridice fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ (organisme publice sau private). Organizațiile 
care sunt orientate spre profit pot aplica numai în parteneriat cu organizații private nonprofit. Proiectul poate fi național sau transnațional; cererea poate implica una 
sau mai multe organizații (solicitantul principal  și co-solicitanții). 

 Obiectivul programului: Toate formele și manifestările de ură sunt incompatibile cu valorile UE și cu drepturile fundamentale. Ura afectează victimele individuale și 
grupurile cărora le aparțin, generează polarizare societală și reduce la tăcere sectoare largi ale populației, slăbind pluralismul și subminând dezbaterile democratice 
publice respectuoase. Lumea online a amplificat efectele negative ale discursului instigator la ură. Infracțiunile motivate de ură reprezintă o încălcare directă a dreptului 
fundamental al victimelor la demnitate, la egalitate și la nediscriminare. Combaterea discursului instigator la ură și a infracțiunilor motivate de ură este, prin urmare, o 
parte cheie a acțiunii Comisiei de promovare a valorilor UE și de a se asigura că Carta este respectată. 

 Activități eligibile: Activități care să permită organizațiilor societății civile să raporteze episoadele de ură, inclusiv cu accent pe motive specifice, și să contribuie la 
crearea de metodologii și mecanisme de colectare a datelor; • Activități de asigurare a sprijinului victimelor discursului instigator la ură și infracțiunilor motivate de ură, 
încurajarea raportării, oferirea de ajutor practic în căutarea despăgubirilor și sprijin psiho-social și sensibil la gen; • Activități de sprijinire a punerii în aplicare a 
legislației existente care interzice discursurile instigatoare la ură și infracțiunile motivate de ură, inclusiv prin formarea profesioniștilor din domeniul dreptului și al 
justiției; • Activități pentru elaborarea de coaliții sau planuri de acțiune naționale sau locale împotriva discursului motivat de ură și a infracțiunilor motivate de ură și 
pentru a stabili sau consolida mecanisme de cooperare structurată, în special între organizațiile societății civile și autoritățile publice în domeniul combaterii 
infracțiunilor motivate și a discursului motivat la ură, inclusiv pentru a sprijini investigarea și urmărirea penală și pentru protejarea victimelor; • Activități de combatere 
a discursului instigator la ură online, în special pentru a monitoriza prevalența discursului instigator la ură pe rețelele sociale și „ecosistemele” de ură online, pentru a 
raporta conținutul instigatorului la ură către companiile IT și pentru a concepe inițiative eficiente pentru prevenirea și combaterea discursului instigator la ură. Acestea 
pot include campanii sau activități educaționale pentru a aborda provocările societale ale discursului instigator la ură online. 

 Valoarea grantului: Grantul UE solicitat nu poate fi mai mic de 75 000 EUR; Suma maximă a grantului: fără limită. 
 Contribuția beneficiarului: 10% 
 Termen limită: 25 mai 2023 17:00:00  CET 

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


