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Universitatea din București 

Catalogul surselor de finanțare 

Program de finanțare Buget Contribuția 
beneficiarului 

Termenul limită Pagina 

 
Programul pentru competivitatea întreprinderilor 

și pentru IMM-uri 

 

Subprogramul COS-EINET-2017-3-04-2: 

Rețele Europene pentru Industriile Creative și 

Culturale- Turism   

 

 
LOT 2: 1.000.000 de 

euro 

 
25% 

 
19 octombrie 2017, 

ora 18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 
3 

 

Programul Justiție al UE 2014-2020 

 

JUST-AG-2017: Subvenții pentru susținerea 

proiectelor transnaționale privind formarea 
judiciară care acoperă dreptul civil, dreptul penal 

sau drepturile fundamentale 

 

 

6.098.000 de euro 

 

20% 

 

 

25 octombrie 2017, 

ora 13.00 (12.00 

Bruxelles) 

 

3 

 

Programul Justiție al UE 2014-2020 

 

JUST-2017-AG-DRUG: Susținând inițiativele în 

domeniul politicii drogurilor 

 

 

2.632.000 de euro 

 

20% 
 

25 octombrie 2017, 

ora 18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 

 

5 

 

Programul Drepturi, Egalitate si Cetățenie al UE 

2014-2020 

 
REC-RRAC-RACI-AG-2017: 

Prevenirea și combaterea rasismului, xenofobiei 

și a altor forme de intoleranță 

 

 

4.000.000 de euro 

 

20% 
 

7 noiembrie 2017, ora 

18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 

 

6 

 

Programul Drepturi, Egalitate si Cetățenie al UE 

2014-2020 

 

REC-RRAC-HATE-AG-2017: Cerere limitată de 

propuneri pentru autoritățile publice privind 

prevenirea și combaterea rasismului, a xenofobiei 

și a altor forme de intoleranță și, în special, a 

infracțiunilor de ură și a discursului de ură 

 

 

1.500.000 de euro 

 

 

 

20% 
 

7 noiembrie 2017, ora 

18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 

 

8 

 

Programul Drepturi, Egalitate si Cetățenie al UE 

2014-2020 

 

 

3.500.000 de euro 

 

20% 
 

9 noiembrie 2017, ora 

18.00 (17.00 

Bruxelles) 
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2 

REC-RDIS-DISC-AG-2017: Sprijinirea 

proiectelor naționale sau transnaționale privind 

nediscriminarea și integrarea romilor 

 

 

 

 

Programul Europa Creativă 

 

EACEA-35/2017: Sprijin pentru proiecte 

europene de cooperare în contextul Anului 
european al patrimoniului cultural 2018 

 

 

 

 

5.000.000 de euro 

 

 

 

40% 

 

<200.000 

 

 

 

22 noiembrie 2017, 

ora 13.00 (12.00 

Bruxelles) 

 

 

 

10 

 

Programul Mecanismul de conectare al Europei 

 

CEF-TC-2017-3: eTranslation 

 

6.000.000 de euro 

 

 

                                       

25% 

 
28 noiembrie 2017, 

ora 18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 

 
11 

 

 

Programul Mecanismul de conectare al Europei 

 

CEF-TC-2017-3 Europeana 

 

 

2.000.000 de euro 

 

 

 

 

25% 

 

 

28 noiembrie 2017, 

ora 18.00 (17.00 

Bruxelles) 

 

 

13 

 

Programul Europa Creativă 

 

EACEA-32/2017: Sprijin pentru proiecte 

europene de cooperare 2018 

 

 

 

40.000.000 de euro 

 

Categoria 1: 60% 

<200.000 

 

Categoria 2: 50% 
200.000-2.000.000 

 

18 ianuarie 2017, ora 

13.00 (12.00 

Bruxelles) 

 

15 
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Program de 
finanțare 

Obiective specifice Solicitanți eligibili Activități eligibile Buget Contribuție Valoarea 
grantului 

Calendarul 
proiectelor 

Informații 
suplimentare 

 

Programul pentru 

competivitatea 

întreprinderilor și 

pentru IMM-uri 

(COSME) 

 

COS-2017-3-04-

02: Rețele 
Europene pentru 

Industriile 

Creative și 

Culturale- Turism 

 

 

 

Facilitarea și consolidarea 

colaborării transsectoriale 

între incubatoare, 

acceleratori, laboratoare, 

precum și alți actori 

relevanți din țările UE și 

țările participante la 

COSME; 
 

Sprijinirea unui număr de 

inițiative inovatoare și a 

IMM-urilor pentru o 

perioadă necesară pentru a le 

crește și de a-și extinde 

activitățile de afaceri 

 

 

Organisme private, 

organizații non-profit, 

cercetători, centre de 

cercetare, instituții, 

autoritățile locale, 

instituții de învățământ, 

guvernul central, 

organele parlamentare, 
întreprinderi de stat 

 

Sprijinirea unui proiect 

din zona turismului 

concentrându-se pe 

industriile creative și 

culturale 

 

Facilitarea și întărirea 

colaborării între 
organizațiile relevante 

 

Sprijinirea unui număr de 

start-up-uri inovative și 

IMM-uri prin crearea 

unui incubator UE 

 

 

1.000.000 

de euro 

 

25% 

 

Variabilă 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

13 iulie 2017 

 

Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

19 octombrie 

2017 

 

http://ec.europa.e

u/research/partici

pants/portal/deskt

op/en/opportunitie

s/cosme/topics/co

s-2017-3-04-

2.html 

 

 

Programul Justiție 

al UE 2014-2020 

 

JUST-AG-2017: 
Subvenții pentru 

susținerea 

proiectelor 

transnaționale 

privind formarea 

judiciară care 

 

Obiectivul principal este de 

a contribui la aplicarea 

eficientă și coerentă a 

legislației UE în domeniile 
dreptului civil (inclusiv 

dreptului consumatorilor), al 

dreptului penal și al 

drepturilor fundamentale, în 

etica judiciară și în statul de 

drept, acoperind lacunele în 

 

Solicitanții trebuie să fie 

entități publice sau 

organizații private, 

stabilite în mod 
corespunzător într-una 

dintre țările participante 

la program, sau 

organizații 

internaționale. Cererile 

trebuie să implice 

 

Instituirea sau extinderea 

unei rețele de puncte de 

contact de furnizori de 

formare profesională 
(sau mecanisme de 

cooperare similare) 

pentru avocați, notari, 

personalul instanțelor 

judecătorești, executorii 

judecătorești ș.a.m.d. 

 

6.098.000 

de euro 

 

20% 

 

 

 

Subvenția UE 

solicitată nu 

poate fi mai mică 

de 30. 000 euro și 

trebuie să 

implice 

organizații din 

cel puțin două 

țări eligibile. 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

15 iunie 2017 

 
Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

25 octombrie 

2017, ora 13.00 

(12.00 Bruxelles) 

 

http://www.fundin

gprogrammesport

al.gov.cy/easycon

sole.cfm/page/pro
g/prog_id/4036 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-2017-3-04-2.html
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4036
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4036
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4036
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4036
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4036
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acoperă dreptul 

civil, dreptul 

penal sau 

drepturile 

fundamentale 

 

materie de formare în aceste 

domenii . De asemenea, 

aceasta vizează nevoile 

specifice de instruire ale 

personalului instanțelor. 

organizații din cel puțin 

două țări participante; 

 

Cooperarea dintre 

furnizorii privați de 

formare profesională 

pentru profesii juridice 

(în special avocați), care 

vizează extinderea 

posibilităților de formare 

în cadrul UE și 
implementarea sfaturilor 

pentru cei ce formează 

de către Directoratul 

General Justiție și să 

contribuie la raportul 

anual privind formarea 

judiciară 

 

Activități de formare 

transfrontalieră 

 

Organizarea de vizite de 
studiu comune la 

instanțele UE de către 

practicienii din domeniul 

juridic 

 

Sprijinirea formării în 

principal a judecătorilor, 

a procurorilor, a 

avocaților și a notarilor 



 

 
5 

privind legislația UE în 

materie civilă, penală și 

drepturile fundamentale, 

sistemele juridice ale 

statelor membre, etica 

judiciară și statul de 

drept, cunoașterea 

instrumentelor IT 

transfrontaliere și 
competențele lingvistice 

ale practicieni din 

domeniul juridic în zone 

cu valoare adăugată 

deosebită 

 

 

Programul Justiție 

al UE 2014-2020 

 

JUST-2017-AG-

DRUG: Susținând 

inițiativele în 
domeniul politicii 

drogurilor 

 

Obiectivul specific al 

inițiativelor de sprijin în 

domeniul politicii în materie 

de droguri este de a sprijini 

aspectele legate de 

cooperarea judiciară și 
prevenirea criminalității, 

legate strâns de obiectivul 

general al programului 

 

 

Solicitanții pot fi 

organisme publice, 

organisme internaționale 

sau entități private non-

profit. 

 

Colectare de date, 

sondaje și activități de 

cercetare 

 

Învățarea reciprocă, 

dezvoltarea rețelei, 
identificarea și schimbul 

de bune practici, 

activități de formare, 

cooperarea. 

 

Evenimente, conferințe, 

întâlniri de experți și 

 

2.632.000 

de euro 

 

20% 

 

 

 

Subvenția UE 

solicitată nu 

poate fi mai mică 

de 250.000 euro 

și trebuie să 

implice 

organizații din 

cel puțin două 

țări eligibile. 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

4 iunie 2017 

 

Data și ora 

închidere 
depunere proiecte: 

25 octombrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

 

http://www.fundin

gprogrammesport

al.gov.cy/easycon

sole.cfm/page/pro

g/prog_id/4129 

 

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4129
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4129
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4129
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4129
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/4129
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activități de diseminare și 

de sensibilizare. 

 

 

Programul 

Drepturi, 

Egalitate si 

Cetățenie al UE 

2014-2020 

 

REC-RRAC-

RACI-AG-2017: 

Prevenirea și 

combaterea 

rasismului, 

xenofobiei și a 

altor forme de 

intoleranță 

 

Sprijinirea proiectelor care 

contribuie la prevenirea și 

combaterea rasismului, a 

xenofobiei și a altor forme 

de intoleranță. Propunerile 

din cadrul acestei solicitări 
pot explora utilizarea tuturor 

instrumentelor și a formelor 

de cooperare disponibile 

între autoritățile naționale, 

organizațiile 

neguvernamentale, 

comunitățile și organizațiile 

și organismele internaționale 

și sunt încurajate să fie 

dezvoltate pe baza unei 

abordări globale. Deși 

propunerile nu trebuie să fie 
transnaționale, valoarea 

adăugată a proiectelor care 

implică organizații din mai 

multe țări participante 

prezintă un interes deosebit. 

 

 

Solicitanții pot fi 

organisme publice sau 

private din țări eligibile 

sau organizații 

internaționale. 

 

Elaborarea de protocoale, 

seturi de instrumente 

practice, sisteme 

informatice și programe, 

materiale educaționale, 

instruiri și planuri de 
acțiune, menite să 

sprijine activitatea 

autorităților competente 

în domeniul aplicării 

legii și justiției penale, 

domenii precum 

nediscriminarea, educația 

și cultura, sănătatea, 

sportul, incluziunea 

socială și integrarea sau 

o combinație a acestora. 

Implicarea autorităților 
naționale relevante va fi 

considerată o valoare 

adăugată în acest 

context. 

 

Activități de diseminare 

și sensibilizare. 

Proiectele care vizează 

 

4.000.000 

de euro 

 

20% 

 

 

 

Subvenția UE 

solicitată nu 

poate fi mai mică 

de 75.000 de 

euro și trebuie să 

implice cel puțin 

două organizații 

(lider și 

partener). 

 

Proiectul poate fi 

național sau 

transnațional. 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

31 mai 2017 

 

Data și ora 

închidere 
depunere proiecte: 

7 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

 

https://ec.europa.e

u/research/partici

pants/portal/deskt

op/en/opportunitie

s/rec/topics/rec-

rrac-raci-ag-
2017.html 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2017.html
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promovarea unei 

dezbateri publice bine 

informate cu privire la 

problemele legate de 

rasism, xenofobie și alte 

forme de intoleranță, 

construirea unor 

narațiuni pozitive și 

ruperea prejudecăților și 
a stereotipurilor, posibil 

pe baza unei abordări 

participative, prezintă un 

interes deosebit. 

 

Activități care au ca 

rezultat o mai bună 

înțelegere între 

comunități, inclusiv prin 

activități interreligioase 

și interculturale. Acestea 

pot include, de exemplu, 
crearea sau dezvoltarea 

de rețele și spații pentru 

dialog și schimburi, 

activități de sensibilizare 

și campanii de 

sensibilizare, proiecte 

care vizează 

împuternicirea 

comunităților și liderilor 
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comunității, inițiative 

pentru tineret, proiecte 

care vizează stimularea 

coeziunii sociale și 

stimularea un sentiment 

de apartenență inclusiv 

prin arte. 

 

 

Programul 
Drepturi, 

Egalitate si 

Cetățenie al UE 

2014-2020 

 

REC-RRAC-

HATE-AG-2017: 

Cerere limitată de 

propuneri pentru 

autoritățile 

publice privind 

prevenirea și 
combaterea 

rasismului, a 

xenofobiei și a 

altor forme de 

intoleranță și, în 

special, a 

infracțiunilor de 

 

Dezvoltarea de instrumente 
și practici pentru prevenirea 

și combaterea eficientă a 

rasismului, a xenofobiei și a 

altor forme de intoleranță și, 

în special, a infracțiunilor de 

ură și a discursului de ură. 

Apelul se adresează 

autorităților publice care 

poartă responsabilitatea 

punerii în aplicare a 

legislației și politicilor de 

prevenire și combatere a 
rasismului, a xenofobiei și a 

altor forme de intoleranță, în 

special a infracțiunilor de 

ură și a discursurilor de ură. 

Proiectele care implică 

autoritățile de aplicare a legii 

și autoritățile judiciare, 

inclusiv procurorii, vor fi 

 

Liderii trebuie să fie 
autorități publice ale 

uneia dintre țările 

participante la program; 

partenerii trebuie să fie 

entități publice sau 

organizații private, 

stabilite în mod 

corespunzător într-una 

dintre țările participante 

la program, sau 

organizații internaționale 

 

Proiectele care vizează 
îmbunătățirea investigării 

eficiente, a urmăririi 

penale și a asigurării 

condamnării adecvate a 

cazurilor de infracțiuni 

motivate de ură și de 

cazuri de ură. 

 

Proiectele care vizează 

îmbunătățirea 

metodologiilor de 

înregistrare și colectare a 
datelor privind 

infracțiunile motivate de 

ură, contribuind, de 

asemenea, la o mai bună 

comparabilitate a datelor 

și statisticilor statelor 

membre. 

 

 

1.500.000 
de euro 

 

 

 

20% 

 

 

 

Subvenția UE 

solicitată nu 

poate fi mai mică 

de 75 000 de 

euro, iar cererea 

trebuie să 

implice cel puțin 

două organizații 

(solicitant și 

partener). 

 

Data deschidere 
apel proiecte: 

31 mai 2017 

 

Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

7 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

 

https://ec.europa.e
u/research/partici

pants/portal/deskt

op/en/opportunitie

s/rec/topics/rec-

rrac-hate-ag-

2017.html 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-hate-ag-2017.html
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ură și a 

discursului de ură 

 

prioritizate. Proiectele care 

contribuie la asigurarea unei 

implementări mai eficiente a 

dispozițiilor naționale 

privind discursurile de ură și 

crimele de ură, prezintă un 

interes deosebit. 

 

Proiectele vizând 

elaborarea de strategii 

cuprinzătoare pentru 

prevenirea și combaterea 

rasismului, a xenofobiei 

și a altor forme de 

intoleranță, inclusiv, 

dacă este cazul, prin 

focalizarea pe motive 
specifice. 

 

 

Programul 

Drepturi, 

Egalitate si 

Cetățenie al UE 

2014-2020 

 

REC-RDIS-

DISC-AG-2017: 

Sprijinirea 

proiectelor 
naționale sau 

transnaționale 

privind 

nediscriminarea și 

integrarea romilor 

 

Lupta împotriva 

discriminării bazate pe 

orientarea sexuală în 

societate și promovarea 

drepturilor persoanelor 

LGBTI. 

Promovarea 

managementului diversității 

în sectorul public și privat: 

identificarea practicilor 
existente, măsurarea 

beneficiilor gestionării 

diversității și creșterea 

gradului de conștientizare. 

Activitățile propuse pot fi 

legate de lansarea și punerea 

în aplicare a Cartei 

diversității. 

 

Solicitanții trebuie să fie 

organizații publice sau 

private legal constituite 

sau organizații 

internaționale. 

 

Colectarea și cercetare de 

date, monitorizarea 

aplicării legislației 

privind nediscriminarea. 

 

Învățarea reciprocă, 

schimbul de bune 

practici, formarea 

profesioniștilor, 

cooperarea, inclusiv 
identificarea celor mai 

bune practici care pot fi 

transferabile în alte țări 

participante. 

 

Diseminarea și 

activitățile de 

sensibilizare (inclusiv la 

 

3.500.000 

de euro 

 

20% 

 

Subvenția UE 

solicitată nu 

poate fi mai mică 

de 75.000 de 

euro sau mai 

mare de 500.000 

de euro și trebuie 

să implice cel 

puțin două 

organizații (lider 

și partenere). 

 

 Proiectul poate 

fi național sau 

transnațional. 

 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

20 iunie 2017 

 

Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

9 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 
 

 

https://ec.europa.e

u/research/partici

pants/portal/deskt

op/en/opportunitie

s/rec/topics/rec-

rdis-disc-ag-

2017.html 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2017.html
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Combaterea discriminării 

romilor prin: activități care 

vizează sensibilizarea și 

combaterea stereotipurilor 

dăunătoare ale romilor și, 

prin urmare, sprijinirea 

integrării acestora în 

societatea principală; să 

identifice și să facă schimb 
de bune practici în 

combaterea discriminării 

împotriva romilor și a 

antigisezismului, în special 

în educație și în locuințe, 

precum și în promovarea 

emancipării romilor 

(tineretului și femeilor), 

precum și implicarea activă 

în procesul de integrare a 

romilor. 

Creșterea gradului de 
conștientizare privind 

solidaritatea între generații și 

nediscriminarea pe criterii 

de vârstă (în special a 

tinerilor). 

nivel local), cum ar fi 

seminarii, conferințe, 

campanii sau activități 

media sociale și activități 

de presă. 

 

Programul Europa 

Creativă 

 

 

Consolidarea sentimentului 

de apartenență la un spațiu 

european comun. 

 

Operatori culturali 

europeni activi în 

sectoarele culturale și 

 

Activitățile eligibile 

trebuie să aibă legătură 

 

5.000.000 

de euro 

 

*Variabilă (a 

se vedea 

 

*Nu se poate 

obține un grant 

al UE mai mare 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

13 iulie 2017 

 

https://eacea.ec.eu

ropa.eu/creative-

europe/funding/su

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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EACEA-35/2017: 

Sprijin pentru 

proiecte europene 

de cooperare în 

contextul Anului 

european al 

patrimoniului 

cultural 2018 

 

Promovarea patrimoniului 

cultural ca sursă de inspirație 

pentru creația și inovarea 

contemporană artistică și 

intensificarea interacțiunii 

dintre sectorul patrimoniului 

cultural și alte sectoare 

culturale și creative. 

creative. Nu sunt 

eligibile pentru 

calitatea de 

coordonator de proiect 

instituțiile de 

învățământ superior și 

fundațiile, asociațiile sau 

organizațiile conexe care 

desfășoară activități de 
cercetare, instituțiile și 

organizațiile de 

cercetare, fundațiile și 

asociațiile care își 

desfășoară activitatea în 

domeniul cercetării 

 

cu patrimoniul cultural al 

Europei 

 

Activitățile care pun 

accent pe interacțiunile 

dintre patrimoniul 

cultural în toate formele 

și aspectele sale, 

material, imaterial și 
digital și alte sectoare 

trebuie să prezinte 

legătură cu sectoarele 

culturale și creative 

 

Activitățile dedicate 

exclusiv sectoarelor 

audiovizualului nu sunt 

eligibile. Activitățile 

audiovizuale devin însă 

eligibile dacă sunt 

conexe unor activități 
dedicate altor sectoare 

culturale și creative decât 

cel audiovizual. 

coloana din 

dreapta) 

 

de 200.000 EUR, 

el reprezentând 

maximum 60 % 

din costurile 

totale eligibile.  
 

De asemenea 

trebuie să fie 

implicați un 

coordonator de 

proiect și cel 

puțin alți doi 

parteneri din 

alte țări eligibile. 

 

 

Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

22 noiembrie 

2017, ora 13.00 

(12.00 Bruxelles) 

pport-european-

cooperation-

projects-2018_en 

 

 

Programul 

Mecanismul de 

conectare al 

Europei 

 

 

Facilitarea identificării, 

prelucrării și colectării 

resurselor lingvistice în 

statele membre (de exemplu, 

anonimizarea, agregarea, 

 

Solicitanții pot fi din 

sectorul public sau 

privat, organizații non-

profit, internaționale sau 

non-profit 

 

Proiecte de integrare și 

implementări pentru 

serviciile on-line de 

traducere cu tehnologia 

existentă. Propunerile 

 

6.00.000 

de euro 

 

25% 

 

Variabilă 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

28 iunie 2017 

 

 

https://ec.europa.e

u/inea/en/connecti

ng-europe-

facility/cef-

telecom/apply-

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
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CEF-TC-2017-3 

eTranslation 

alinierea, conversia, 

furnizarea de metadate, 

negocierile pentru 

reutilizare, diseminarea) 

 

Aplicarea tehnologiilor 

lingvistice, altele decât 

traducerea automată (de 

exemplu, pentru extracția 
terminologică, 

interoperabilitatea 

semantică) este încurajată, 

după caz. 

 

trebuie să funcționeze 

asupra sistemelor 

existente ( cele ce țin de 

de Mecanismul de 

conectare al Europei sau 

CEF sau a serviciilor și 

portalurilor naționale 

online legate de serviciile 

CEF). Ei trebuie să 
utilizeze eTranslate 

(singură sau în 

combinație cu alte 

sisteme comerciale de 

traducere automată). 

 

Realizarea unui potențial 

semnificativ de 

economisire a costurilor 

de traducere în sectorul 

public. 

 
Îmbunătățirea 

capacităților de traducere 

ale serviciului 

eTranslation CEF în 

domenii și limbi 

specifice. 

 

Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

28 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

funding/2017-cef-

telecom-call-

etranslation-cef-

tc-2017 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-etranslation-cef-tc-2017
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Creșterea numărului de 

pagini traduse prin 

eTranslation-ul CEF. 

 

Implicarea mai profundă 

a statelor membre în 

detectarea, colectarea și 

prelucrarea resurselor 

lingvistice. 
 

Integrarea tehnologiei de 

traducere automată, în 

afară de traducerea 

automată, în cadrul 

serviciilor publice online 

existente 

 

 

Programul 

Mecanismul de 

conectare al 

Europei 

 

CEF-TC-2017-3 

Europeana 

 

Să furnizeze instrumente 

pentru utilizatorii finali 

pentru a evidenția, împărtăși 

sau a le permite a adăuga la 
materialele deja accesibile 

prin Europeana, cu 

instrumente pentru a afișa 

liste cu favoritele selectatate 

și de a împărtășii cele 

descoperite pe rețelele 

sociale sau să poată încarca 

 

Solicitanții pot fi din 

sectorul public sau 

privat, organizații non-

profit, internaționale sau 
non-profit 

 

Demonstrarea unei 

dimensiuni europene, fie 

prin tema generală, prin 

publicul țintă sau 
organizațiile participante, 

și prin obiectivul de a 

spori utilizarea 

transfrontalieră a 

materialelor culturale de 

către utilizatorii finali 

sau terți. 

 

 

2.000.000 

de euro 

 

25% 

 

Variabilă 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

28 iunie 2017 

 
Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

28 noiembrie 

2017, ora 18.00 

(17.00 Bruxelles) 

 

 

https://ec.europa.e

u/inea/en/connecti

ng-europe-

facility/cef-
telecom/apply-

funding/2017-cef-

telecom-call-

europeana-cef-tc-

2017-3 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-call-europeana-cef-tc-2017-3
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ei sau să dezvolte anumite 

descrieri. 

 

Să producă exemple 

concrete de reutilizare a 

materialului accesibil prin 

Europeana în alte sectoare, 

cum ar fi cercetarea, 

educația, industriile creative 
sau turismul. 

 

Garantarea menținerii și 

durabilității 

instrumentelor, 

produselor sau serviciilor 

rezultate timp de cel 

puțin doi ani de la 

terminarea proiectului. 

 

Promovarea 
interoperabilității și 

utilizarea standardelor și 

protocoalelor deschise, a 

formatelor deschise, a 

abordărilor open-source 

și cross-platform. 

 

Propunerile trebuie să 

demonstreze abilitatea și 

planul de comunicare a 

instrumentelor, 

produselor sau serviciilor 
rezultate pentru 

utilizatorii vizați. 

 

Să furnizeze o propunere 

de afacere după 

încheierea 

 

Programul Europa 

Creativă 

 

Sprijinirea capacității 

sectoarelor culturale și 

 

Organizații private, 

organizații non-profit, 

 

Promovarea mobilității 

transnaționale a artiștilor 

 

40.000.000 

de euro 

 

* Variabilă, 

a se vedea 

 
* 1. Pentru 

proiectele de 

cooperare de mică 

 

Data deschidere 

apel proiecte: 

 

https://eacea.ec.eu

ropa.eu/creative-

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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EACEA-32/2017: 

Sprijin pentru 

proiecte europene 

de cooperare 2018 

 

 

creative europene de a 

funcționa la nivel 

transnațional și internațional 

și promovarea circulației 

transnaționale a operelor 

culturale și creative. 

 

Aducerea unei contribuții la 

dezvoltarea publicului, prin 
interacționarea în moduri noi 

și inovatoare cu diferitele 

categorii de public, și 

îmbunătățirea accesului la 

operele culturale și creative 

din Uniune și din afara 

acesteia punând accentul în 

mod deosebit pe copii, tineri, 

persoanele cu handicap și 

grupurile subreprezentate. 

 

Aducerea unei contribuții la 
inovarea și creativitatea din 

domeniul culturii, de 

exemplu prin testarea unor 

noi modele de afaceri și prin 

promovarea unor modalități 

inovatoare de propagare în 

alte sectoare. 

 

cercetători, centre de 

cercetare, instituții de 

învățământ, asociații, 

centre de instruire, 

organizații 

internaționale, 

întreprinderi de stat 

și a profesioniștilor, 

pentru a-i ajuta să 

coopereze la nivel 

internațional și să își 

extindă carierele la nivel 

internațional. 

 

Consolidarea dezvoltării 

publicului ca mijloc de 
îmbunătățire a accesului 

la operele culturale și 

creative din Europa și la 

patrimoniul cultural 

material și imaterial 

european, precum și 

înlesnirea accesului 

grupurilor slab 

reprezentate la operele 

culturale.  

 

Stimularea consolidării 
capacităților prin 

abordări inovatoare ale 

creației, prin conceperea 

și testarea unor modele 

noi și inovatoare de 

generare de venituri, 

management și 

marketing pentru 

sectoarele culturale, în 

coloana din 

dreapta 

amploare 

(categoria 1), să nu 

solicite un grant al 

UE mai mare de 

200 000 EUR, 

reprezentând 

maximum 60 % 

din costurile totale 

eligibile; de 

asemenea, în 

proiectele de 

categoria 1 trebuie 

să fie implicați un 

coordonator de 

proiect și cel puțin 

alți doi parteneri, 

având sediul social 

în cel puțin trei 

țări diferite care 

participă la 

programul 

„Europa creativă” 

– subprogramul 

„Cultura” 

 

* 2. Pentru 

proiectele de 

cooperare de mare 

amploare 

(categoria 2), să nu 

solicite un grant al 

UE mai mare de 2 

000 000 EUR, 

reprezentând 

18 septembrie 

2017 

 

Data și ora 

închidere 

depunere proiecte: 

18 ianuarie 2017, 

ora 13.00 (12.00 

Bruxelles) 

europe/funding/su

pport-european-

cooperation-

projects-2018_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
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special în contextul 

trecerii la era digitală, și 

prin dezvoltarea de 

competențe noi pentru 

profesioniștii din 

domeniul culturii; 

 

Intensificarea dialogului 

intercultural, promovarea 
valorilor europene 

comune, a înțelegerii 

reciproce și a respectului 

pentru alte culturi, 

contribuind în acest fel la 

integrarea socială a 

migranților și a 

refugiaților. 

 

maximum 50 % 

din costurile totale 

eligibile; de 

asemenea, în 

proiectele de 

categoria 2 trebuie 

să fie implicați un 

coordonator de 

proiect și cel puțin 

alți cinci parteneri, 

având sediul social 

în cel puțin șase 

țări diferite care 

participă la 

programul 

„Europa creativă” 

– subprogramul 

„Cultura”. 

 

 

 


