CALENDARUL COMPETITIILOR LA PROGRAMELE NATIONALE SI INTERNATIONALE1
Programul

Link-uri (informatii utile)

1.
Apel pentru propuneri de
proiecte Prioritatea 1 - Cercetare http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/Appl
iedResearch.html
aplicată în domeniul dezvoltării
teritoriale, competitivităţii şi
coeziunii teritoriale
2.
Apel pentru propuneri de
http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/Targ
proiecte Prioritatea 2 – Analize
etedAnalyses.html
focalizate spaţial, realizate la
I.
cererea utilizatorilor/Etapa 2.
ESPON
3.
2013
Apel pentru propuneri de
proiecte Prioritatea 4 Valorificarea rezultatelor
cercetărilor, consolidarea
http://www.espon.eu/main/Menu_HowToApply/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/Call3May2010/TNA
spiritului de proprietate asupra
.html
rezultatelor, creşterea
participării la procesul de luare a
deciziei (pot participa doar
Punctele de Contact ESPON
desemnate de statele participante la
1

Informatiile sunt actualizate lunar.

Programul

Link-uri (informatii utile)

program)

S-a afisat Calendarul estimativ al lansărilor de cereri de proiecte pentru anul în curs, pentru toate cele 7 Programe Operaţionale, la:
http://www.fonduri-ue.ro/estimari-cereri-de-proiecte-2009-228
si
Stadiul absorbţiei Instrumentelor Structurale la data de 31 ianuarie 2010 si
Proiectele contractate la data de 31 ianuarie 2010, la:
http://www.fonduri-ue.ro/ianuarie-2010-231-a14
Oportunitati de finantare prin schema 'Future and Emerging Technologies (FET)', componenta a programului FP7:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/calls_en.html
Va informam ca, in perioada 15 – 26 februarie 2010 puteti depune propunerile de proiecte, apartinand Competitiei 2009-2010, in cadrul
Programelor “IDEI” si “RESURSE UMANE”, lansate de catre CNCSIS –UEFISCSU. Pachetele de informatii precum si modalitatea de depunere
a aplicatiilor sunt disponibile la adresa: http://www.cncsis.ro
Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

1.
Competitie deschisa
Apel pentru propuneri
pe 17 septembrie
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2621/2628/i
de proiecte – 11 tematici
2009
ndex_EN.html
de cercetare aplicata
(Prioritatea 1)/8.650.000
I.
TERMEN LIMITA
€
ESPON
11 noiembrie 2009
2013
2.
Apel pentru propuneri
www.esponromania.r http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2621/2646/i
de proiecte de analiza
o
ndex_EN.html
focalizata (Prioritatea 2
– Etapa 2)/360.000 €

Programul
3.
Apel pentru propuneri
de proiecte privind
Platforma stiintifica
ESPON (Prioritatea
3)/400.000 €
1.
Resurse umane
(CNCSIS)

II.
PN II

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/programme/1455/1496/2621/2630/i
ndex_EN.html

Competitii inchise

http://www.cncsis.ro/PN2_res_umana.php

2. Capacitati (ANCS)

Competitii inchise

http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=228

3.
Idei (CNCSIS)

Competitii inchise

http://www.cncsis.ro/PN2_idei.php

4. Parteneriate in
domenii prioritare
(CNMP)

Competitii inchise

http://www.cnmp.ro/pncdi2/program4/index.php

5.
Inovare (AMCSIT)

Competitii inchise

https://www.inovare.amcsit.ro/2008/m1/main/index.php#

1. Cooperare

Competitii pe
domenii cu diverse
termene limita

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

2.
Idei

Competitii pe
domenii cu diverse
termene limita

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

III.
PC7

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

3.
Resurse umane

Competitii pe
domenii cu diverse
termene limita

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

4. Capacitati

Competitii pe
domenii cu diverse
termene limita

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

5. EURATOM

Competitii pe
domenii cu diverse
termene limita

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage

Romania – Germania:
Cadrul de colaborare in
cercetarea stiintifica
Fara termen limita

http://www.dfg.de/en/research_funding/individual_grants_programme/

Individual Grants
IV.
Programme
Program
e
Romania – Germania:
bilateral Cadrul de colaborare in
http://www.dfg.de/en/research_funding/coordinated_programmes/collaborative_resear
e
cercetarea stiintifica
Fara termen limita
ch_centres/in_brief/index.html
Collaborative research
Centres
Germania 2008-2009

31.12.2009

http://www.mct.ro/index.php?action=viewart&artid=1797&idcat=362

Programul

Termen limita

Cadrul de colaborare in
Competitii inchise
cercetare stiintifica
Romania-SUA

Link-uri (informatii utile)

http://www.cncsis.ro/bilateral_col_sua_ro.php

Program de cooperare
cu Finlanda

Competitii inchise

http://193.167.189.71/opencms/opencms/Projects/FiDiPro_en/system/uutinen.html?id
=239

V.
NATO

Science for Peace and
Security

Competitii inchise

http://www.nato.int/science/index.html

VI.
CE

LLP, TiA, Erasmus
Mundus, Tempus

VII.
Program
e nucleu
VIII.
Granturi
ale
Academi
ei
Romane

http://www.anpcdefp.ro/#

Competitie inchisa

http://www.mct.ro/index.php?action=viewart&artid=1921&idcat=229

Competitie inchisa

http://www.academiaromana.ro/grant2008/grant2008.htm

Data limita pentru
Prin Decizia Presedintelui ANCS nr. 9692 din 10.07.2009 (Decizie_9692_2009) a fost
COMPETITIE
O2.2.4
depunerea
IX.
aprobata o noua Competitie pentru propuneri de proiecte pentru intarirea capacitatii
2009
propunerilor de
Fonduri
administrative (cod : POSCCE-A2-0.2.2.4-2009-3).
proiecte este
structura
Competitia 2009 le
17 septembrie 2009,
Operatiunea 2.2.4
Mai multe detalii pe: http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=690
ora Romaniei 17:00

Programul

Competiţie 2009 Operaţiunea 2.2.1

Programul Operaţional
Dezvoltarea Resurselor
Umane
POSDRU

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

Data limita pentru
depunerea
propunerilor de
proiecte este
22 octombrie 2009,
ora Romaniei 17:00

Prin Decizia Presedintelui ANCS nr. 9701 din 16.07.2009 (Decizia_9701) a fost
aprobata o noua Competitie pentru propuneri de proiecte mari de investitii in
infrastructura de cercetare (cod : POSCCE-A2-0.2.2.1-2009-4)
Mai multe detalii pe:
http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=691
Ghidul Solicitantului - condiţii generale
- Domeniul Major de Intervenţie 1.1: Acces la educaţie şi formare profesională iniţială
de calitate (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 1.2: Calitate în învăţământul superior (9 mai - 17
iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 1.3: Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi
formare profesională (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 1.4: Calitate în formarea profesională continuă (24
aprilie - 19 iunie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 1.5: Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul
cercetării: Burse doctorale si Programe post-doctorale (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 2.1: Tranziţia de la şcoală la viaţa activă (9 mai - 17
iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 2.2: Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a
şcolii (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 2.3: Acces şi participare la formarea profesională
continuă (24 aprilie - 19 iunie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 3.1: Promovarea culturii antreprenoriale (9 mai - 17
iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi
pentru promovarea adaptabilităţii (24 aprilie - 19 iunie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 3.3: Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea
iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 4.1: Întarirea capacităţii Serviciului Public de

Programul

Programul Operaţional
Sectorial Creşterea
Competitivităţii
Economice
POS-CCE

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 4.2: Formarea personalului propriu al Serviciului
Public de Ocupare (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active
de ocupare (24 aprilie - 19 iunie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 5.2: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a
zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de
muncă (24 aprilie - 19 iunie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale (24 aprilie - 19
iunie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 6.2: Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 6.3: Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa
muncii (9 mai - 17 iulie 2009)
- Domeniul Major de Intervenţie 6.4: Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă
a muncii (9 mai - 17 iulie 2009)
Ajutor de stat şi de minimis:
Ghidul Solicitantului pentru Schemele de ajutor de stat şi de minimis
Anexe
Schemă de ajutor de stat pentru ocupare
Schemă de ajutor de stat pentru formare generală şi specifică
Schemă de ajutor de minimis
Axa prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie
Domeniul major de intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru
competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM
Operaţiunea "Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile şi intangibile"
-Schema de finanţare - Investiţii de până la 1.075.000 de lei pentru IMM şi Cererea
de proiecte (8 iunie 2009 - depunere continuă, până la concurenţa sumei alocate)
-Schema de finanţare - Sprijin financiar cu valoare intre 1.075.000 si 6.450.000 de

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
lei pentru IMM şi Cererea de proiecte (8 iunie - 10 august 2009)
Domeniul major de intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului
Operaţiunea 1.3.2: Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor
Ordin nr. 1193/18.09.2008 pentru aprobarea rectificărilor ghidului solicitantului
"Sprijin financiar acordat pentru implementarea standardelor internaţionale în IMM",
aferent schemei de finanţare din cadrul POS CCE, axa prioritară 1 - "Un sistem de
producţie inovativ şi ecoeficient"
Axa Prioritară 2 - Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
Domeniul Major de Intervenţie 2.3 - Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetaredezvoltare şi inovare
Schema de finanţare 2.3.1: Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative (17
martie 2008- depunere continua)
Axa prioritară 4 - Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul
combaterii schimbărilor climatice
Domeniul Major de Intervenţie 4.1 Energie eficientă şi durabilă
Operaţiunea B - Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de
transport al energiei electrice, gazelor naturale şi al petrolului şi Cerere de proiecte (1
august 2008- depunere continua pana in 31 decembrie 2013)
Operaţiunea C - Investiţii în instalaţii de desulfare a gazelor de ardere şi Cerere de
proiecte (11 august 2008 - 31 decembrie 2009)
Domeniul Major de Intervenţie 4.3 Diversificarea reţelelor de interconectare în
vederea creşterii securităţii furnizării energiei
Operaţiunea: Sprijinirea investiţiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de
transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene şi Cerere de
proiecte (1 august 2008 - depunere continua pana la 31 decembrie 2013)

Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii
Administrative

Cereri de proiecte:
Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului
ciclului de politici publice
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
nivel politico-administrativ
- operaţiunea: Strategii de dezvoltare locală şi Anexe (27 aprilie - 1 septembrie 2009)
Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a
serviciilor
Domeniul Major de Intervenţie 2.1 - Optimizarea structurilor pentru noile servicii
descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare
- operaţiunea: Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate
/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare (depunere continuă, începând cu data de
09 februarie 2009)
Anexa nr. 1 - Contract de finantare
Anexa nr. 2 - Ordin comun - cheltuieli eligibile
Anexa nr. 3 - Cerere de finantare Pachetul financiar (Capitolul 4 din Cererea de
finantare)
Anexa nr. 4 - Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii
Anexa nr. 5 - Grila de evaluare
Anexa nr. 6 - Formulare
Domeniul Major de Intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor
- operaţiunea: Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor
publice (depunere continuă, începând cu data de 09 februarie 2009)
Anexa nr. 1 - Contract de finantare
Anexa nr. 2 - Ordin comun - cheltuieli eligibile
Anexa nr. 3 - Cerere de finantare Pachetul financiar (Capitolul 4 din Cererea de
finantare)
Anexa nr. 4 - Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
Anexa nr. 5 - Grila de evaluare
Anexa nr. 6 - Formulare
- operaţiunea: Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de
management,inclusiv ISO şi EMAS (depunere continuă, începând cu data de 09
februarie 2009)
Anexa nr. 1 - Contract de finantare
Anexa nr. 2 - Ordin comun - cheltuieli eligibile
Anexa nr. 3 - Cerere de finantare Pachetul financiar (Capitolul 4 din Cererea de
finantare)
Anexa nr. 4 - Lista de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii
Anexa nr. 5 - Grila de evaluare
Anexa nr. 6 - Formulare
Cereri de idei de proiecte:
Axa prioritară 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului
ciclului de politici publice
Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la
nivel politico-administrativ (numai pentru fişele de proiect depuse până la data de 8
decembrie 2008)
Domeniul major de intervenţie 1.2. - Creşterea responsabilizării administraţiei publice
Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, numai
pentru sectoarele prioritare definite în Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii
Administrative
Axa prioritară 2 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a
serviciilor
Domeniul major de intervenţie 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
sectorială a serviciilor, numai pentru sectoarele prioritare definite în PODCA
Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării
serviciilor
Anexe comune ambelor Axe Prioritare:
- Anexa nr. 1 - Fişa de proiect
- Anexa nr. 2 - Lista de verificare a conformităţii administrative şi a ligibilităţii
- Anexa nr. 3 - Grila de evaluare
- Anexa nr. 4 - Cerere de finanţare Reguli privind cererile de idei de proiecte
Axa Prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-potenţiali poli de
creştere
Domeniul major de intervenţie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbană"
Operaţiunea "Poli urbani de creştere" şi Anexe (8 decembrie 2008 - depunere
continuă)

Programul Operaţional
Regional
POR

Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi locale de transport
Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură” şi
Anexe (10 septembrie 2007 - depunere continuă)
Corrigendum la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 2
Corrigendum 2 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 2
Axa Prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Domeniul major de intervenţie 3.1 – „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate” şi Anexe (22 ianuarie 2008 - depunere
continuă)
Corrigendum 1

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
Corrigendum 2
Corrigendum 3
Domeniul major de intervenţie 3.2 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor sociale” , Anexe şi Notă (28 ianuarie 2008 depunere continuă)
Corrigendum
Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” şi Anexe (31 octombrie 2007 depunere continuă)
Corrigendum
Corrigendum 2
Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii
pentru formare profesională continuă” şi Anexe (29 februarie 2008 - depunere
continuă, excepţie face regiunea de dezvoltare Nord-Est, pentru care cererile de
proiecte se suspendă din data de 24.04.2009)
Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
Domeniul major de intervenţie 4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi Anexe (25 aprilie 2008 - depunere
continuă)
Domeniul major de intervenţie 4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi
neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” şi Anexe (25 aprilie 2008 - depunere
continuă)
Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul major de intervenţie 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, crearea şi modernizarea infrastructurilor conexe” (14 martie
2008 - depunere continuă)

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
Domeniul major de intervenţie 5.2 – „Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea
calităţii serviciilor turistice” şi Anexe (29 aprilie 2008 - suspendat pentru regiunea
NV)
Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică
Operaţiunea "Crearea centrelor Naţionale şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea
acestora" (11 septembrie 2008 - depunere continuă până la 1 octombrie 2009)
Operaţiunea "Promovarea brandului turistic naţional" (11 septembrie 2008 - depunere
continua)

Programul Operaţional
Sectorial de Transport
2007-2013

Axa prioritară 1: Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul
dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de
transport ale UE (11 februarie 2008 - depunere continua pana la 31 decembrie 2013)
Axa Prioritară 1 – „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” şi
Cererea de finanţare (depunere continuă fără termen - proiecte majore)
Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate istoric”

Ghidurile Solicitantului
pentru Programul
Operaţional Sectorial de
Mediu

Domeniul Major de Intervenţie 2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al
deşeurilor şi Cererea de finanţare (depunere continuă fără termen - proiecte majore)
Axa Prioritară 4 – „Implementarea sistemelor de management pentru protecţia
naturii” , Cererea de finanţare şi Worksheet pentru cererea de finanţare
Corrigendum
Corrigendum 2

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
Sesiunea a II-a: 28.11.2008 - 30 aprilie 2009 (depunere continuă cu termen)

Ghidul Solicitantului
Corrigendum la Ghidul Solicitantului POAT
Corrigendum 2 la Ghidul Solicitantului POAT
Corrigendum 3 la Ghidul Solicitantului POAT

Programul Operaţional
Asistenţă Tehnică

Anexa 1 - Cererea de finanţare
Anexa 2 - Formatul pentru metodologia de calcul a cheltuielilor de functionare
eligibile
(depunere continua in perioada februarie 2008 - septembrie 2015)

POS-CCE
Axa III – TIC pentru
sectoarele privat şi
public
Apelul s-a lansat in
Competitie lansata de
ianuarie 2009
Ministerul
Comunicatiilor si
Tehnologia Informatiei
(MCTI)
Competitii POS-CCE
Competitie lansata de
ANCS – Ministerul
Educatiei, Cercetarii si
Inovarii

Apelul s-a lansat in
ianuarie 2009

http://www.mcti.ro/index.php?id=181&L=0

http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=378

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

IMPACT

Competitii inchise

http://www.ancs.ro/index.php?action=view&idcat=381

POS-CCE Operatiunea
2.3.3: Promovarea
inovarii in cadrul
intreprinderilor

Competitii inchise

http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=634

POS-DRU

Competitii inchise

http://www.fseromania.ro/

POR, POS-CCE, POST,
PNDR, PCT, POAT

Competitii cu
diverse termene
limita

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=163

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=180

FEADR, FEP

Cooperare
transfrontaliera
Romania-Bulgaria

http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Finantari

CompetitIe inchise

http://www.cbcromaniabulgaria.eu/

30.04.2010

Evaluarea va avea loc trimestrial până la epuizarea bugetului alocat

Programul

Facilitatea de Tranzitie

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

15.12.2009

http://www.fonduri-ue.ro/index.php?sectionId=203

Programul Marco Polo Apelul s-a lansat in
ianuarie 2009

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/calls/2008_en.htm#
FP7-PEOPLE-2009-IAPP (Mai multe informatii se gasesc la:

People

Fara termen

Cooperation

Fara termen

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)
2009/S 57-081602 (Mai multe informatii se gasesc la:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)
FP7-PEOPLE-2009-IEF (Mai multe informatii se gasesc la:

People

X.
FP 7

People

People

Cooperation

Ideas
Cooperation

Fara termen
Fara termen

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)
FP7-PEOPLE-2009-IIF (Mai multe informatii se gasesc la:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)

Fara termen

FP7-PEOPLE-2009-IOF (Mai multe informatii se gasesc la:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)

Fara termen

FP7-ENERGY-2009-BRAZIL (Mai multe informatii se gasesc la:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)

Fara termen

ERC-2009-AdG_20090506 (Mai multe informatii se gasesc la:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)

Fara termen

FP7-ICT-2009-C (Mai multe informatii se gasesc la:

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)

People

Fara termen

FP7-PEOPLE-2009-RG (Mai multe informatii se gasesc la:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm#latestcallinformation)
Banca Europeană de Investiţii îşi desfăşoară majoritatea relaţiilor instituţionale cu
universităţile prin intermediul Acţiunii „Cercetare universitară", compusă din trei
programe diferite:

Banca Europeană de
Investiţii propune două
XI.
noi finanţări EIBURS în Competitie inchisa
cadrul Acţiunii
Altele
„Cercetare
universitară”

EIBURS, programul BEI de finanţare a cercetării universitare (the EIB
University Research Sponsorship Programme);
STAREBEI (STAges de REcherche BEI), un program de finanţare a
tinerilor cercetători care lucrează în cadrul unor proiecte comune BEIuniversităţi, şi
Reţelele universitare BEI, un mecanism de cooperare pentru reţelele
universitare cu relevanţă deosebită în sprijinirea obiectivelor Grupului BEI.
Pentru anul universitar 2009-2010, în cadrul programului EIBURS au fost selectate
două noi direcţii de cercetare:
A. Dezvoltarea serviciilor publice electronice în Europa
B. Evaluarea financiară şi economică a impactului asupra mediului
Termenul de prezentare a propunerilor este 30 septembrie 2009.
Propunerile se vor trimite pe adresa:
EIB-Universities Research Action, 100, boulevard Konrad Adenauer, L 2950
Luxembourg

Programul

Termen limita

Link-uri (informatii utile)
To the attention of Ms. Luisa Ferreira, Co-ordinator.

Pentru informaţii mai detaliate cu privire la procesul de selecţie EIBURS şi celelalte
programe şi mecanisme, vizitaţi www.eib.org/universities
FiDiPro
Finland Distinguished
Professor Programme

http://www.fidipro.fi/eng/
Sisteme de Granturi/Proiecte pentru profesori universitari/cercetători de înalt nivel din
domenii ştiinţifice variate care beneficiază de sprijin financiar pe o durată de maxim 5
ani.

Finanţarea unor
programe de cercetare
în ştiinţă şi tehnologie de
către statul finlandez

Tekes
http://www.tekes.fi/eng/strategic_centres/

Centre strategice pentru
ştiinţă, tehnologie şi
inovare finanţate de
statul finlandez
SCOPES
Elvetia si tarile est
europene 2009-2012

Crearea de centre de cercetare strategice pentru CDI.

Competitie inchisa

http://www.snf.ch/E/international/abroad/scopes/Pages/default.aspx
Swiss National Science Foundation (SNSF)si Agentia Elvetiana pentru Dezvoltare si
Cooperare (SDC)

Programul
ERA-Net SNOWMAN
ESF

Termen limita

Link-uri (informatii utile)

Competitie inchisa

http://www.snowman-era.net/index.php

Competitii deschise,
diverse termene
limita

http://www.cncsis.ro/noutati_esf.php

JRC Calls for Tenders

http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/index.cfm?action=app.homepage&type=1

Programe europene de
training

http://www.eutrainingsite.com/training_timeline.php
http://www.eutrainingsite.net/

Burse Huygens
Premiul Georg Carl
Hahn 2009
Oportunitati de
dezvoltare de cariera la
orice stagiu

Competitie inchisa

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/worldwide/hsp-huygensprogramme

Competitie inchisa

http://www.gchahn.com/frameset_en.html
http://www.jsps.go.jp/english/

