Granturile SEE si norvegiene
in Romania 2014-2021
Ministerul Fondurilor Euopene
Punctul National de Contact

Perioada de programare 2004-2009
Alocare totală: 98,5 milioane Euro
69 de proiecte în domeniile sănătate, protecția copilului, societate civilă,
patrimoniu cultural, protecția mediului, eficiență energetică, energie regenerabilă,
producție sustenabilă
Rată de absorbție 88%

Perioada de programare 2009-2014
Alocare totală: 305,95 milioane Euro
830 proiecte în 22 de programe, în domeniile sănătate, copii și tineri în situații
de risc, patrimoniu cultural, justiție, servicii corecționale, violență domestică,
afaceri interne, societate civilă, mediu, energie regenerabilă și eficiență
energetică, inovare, cercetare, burse
Rată de absorbție 86%

Perioada de programare 2014-2021
Alocare totală: 502 milioane Euro
12 programe
Termenul final de implementare - 31.12.2024
6 programe sunt in implementare Cultura, Educatie, Cercetare, IMM-uri, AT si
Bilateralul national.

Toate programele vor fi semnate si vor incepe implementare in luna iunie
2018!!!

Program

Domenii de finanțare / obiective

Buget total (€)

Dezvoltare locală și reducerea sărăciei

Dezvoltare locală, reducerea sărăciei, copii şi tineri în situaţie de risc,
incluziunea romilor, drepturile omului, bună guvernare

82,352,941

Energie

Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică,
creşterea accesului la energie

62,826,500

Justiție

Servicii corecţionale şi arest preventiv, eficacitatea şi eficienţa sistemului
judiciar, violenţă domestică şi de gen, bună guvernare

52,941,176

Sănătate

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate, reducerea inegalităților în
sănătate, prevenirea şi controlul bolilor contagioase

47,058,824

Cercetare

Fondul pentru cetățenie activă

Intensificarea dezvoltării cunoştinţelor rezultate din cercetare

Consolidarea societăţii civile, cetăţeniei active şi a grupurilor vulnerabile

47,058,824

46,000,000

Operator de Program
Fondul român de dezvoltare socială
www.frds.ro

Innovation Norway
www.innovationnorway.no/roenergy

Ministerul Justiției
www.just.ro
Ministerul Sănătății
www.ms.ro

Unitatea pentru finanțarea
învățământului superior, a cercetării,
dezvoltării și inovării
www.uefiscdi.ro/eea-norway-grants

Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile
www.fdsc.ro

Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM

Creșterea competitivității întreprinderilor, inovare verde în industrie,
dezvoltare sustenabilă

45,000,000

Cultură

Consolidarea dezvoltării economice şi sociale prin cooperare culturală,
antreprenoriat cultural şi managementul patrimoniului cultural

29,015,294

Afaceri interne

Cooperare poliţienească internaţională şi combaterea criminalităţii, azil şi
migraţie, prevenire şi pregătire în caz de dezastru

28,235,294

Mediu

Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător în ecosisteme,
reducerea efectelor adverse ale poluării, adaptare la schimbări climatice

23,529,412

Educație

Educaţie, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri

14,117,647

Innovation Norway
www.innovationnorway.no/roinnovation

Ministerul Culturii
www.umpcultura.ro

Ministerul Afacerilor Interne
www.norvegian.mai.gov.ro

Ministerul Mediului
www.mmediu.ro

Agenția pentru programe comunitare în
domeniul educației și formării
profesionale
www.eea4edu.ro

Dialog social - muncă decentă

Consolidarea cooperări tripartite, promovarea condițiilor decente de
muncă

2,273,000

Innovation Norway
www.innovationnorway.no

Granturi SEE și Norvegiene 2014-2021

SINERGIE PROGRAME
Actori eligibili in cadrul Programului Cercetare pot aplica in cadrul altor programe:
• Dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM-uri,
• Educație, burse, ucenicie și Antreprenoriat pentru tineri,
• Energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică

Apeluri
2018

Educație (apelurile se vor lansa anual)
1. Mobilitate în domeniul universitar (€1.000.000), lansat 05.12.2017, termen
05.02.2018
2. Cooperare în domeniul universitar (€570.000), lansat 08.01.2018, termen
27.04.2018
3. învățământul vocațional (€420.000), lansat 15.02.2018, termen 11.05.2018
4. educației școlara (€300.000), lansat 15.02.2018, termen 31.05.2018
5. Incluziunea copiilor romi în școală (€811.764), lansat 15.02.2018, termen
31.05.2018
Cercetare
1. Proiecte colaborative de cercetare (€16.312.500) lansat 18.04.2018, termen
01.10.2018.
Inovare și IMM
1 apel proiecte mari și 1 schemă de granturi mici în domeniile inovare verde în industrie,
tehnologia informației și comunicației, dezvoltarea durabilă a sectorului marin şi maritim
(Blue Growth) (€21,083,334) lansat 24.05.2018, termen 01.11.2018
4 apeluri deschise pentru stabilirea de parteneriate Educație, Cercetare, Energie și
Dezvoltarea Afacerilor și IMM) €200.000

Urmeaza: eficiență energetică, energie regenerabilă!!!

Date suplimentare :
http://www.eeagrants.ro
https://eeagrants.org
pagina noastra de facebook
https://www.facebook.com/Granturi-SEE-Norvegiene47
sau@
asistenta.see@fonduri-ue.ro

