CUVÂNT ÎNAINTE
Prima mea vizită lungă de lucru în România a avut loc după
șase luni de la venirea mea la București ca ambasador al
Norvegiei. Intenția a fost aceea de a vedea rezultatele unor
proiecte implementate prin Granturile SEE și norvegiene în
perioada anterioară de ﬁnanțare, până în 2009, și de a-mi
face o idee despre ce s-a realizat. Rezultatele pe care o organizație non-guvernamentală din România le-a obținut
într-o zonă rurală, îndepărtată, din estul țării – soluții de
medicină primară, inclusiv îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, servicii integrate pentru copiii în situații de risc, precum
și crearea de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile –
m-au făcut foarte optimistă cu privire la relevanța pe care
alte proiecte susținute prin Granturile SEE și norvegiene o
pot avea în România.
Granturile vor avea, de pildă, o contribuție majoră la eradicarea tuberculozei în România. 10.000 de persoane vor ﬁ
testate și 1.000 de pacienți cu o formă de tuberculoză rezistentă la medicamente vor beneﬁcia de tratament în următorii doi ani. Numărul pacienților cu tuberculoză rezistentă
la medicamente, o boală gravă și diﬁcil de tratat, va ﬁ redus
considerabil. Granturile îi vor ajuta de asemenea și pe foștii
delincvenți, inclusiv Roma, să înceapă o viață nouă. Înainte
de a ﬁ eliberați, vor beneﬁcia de educație vocațională și consiliere pentru a se putea reintegra mai ușor în societate.
Acestea sunt doar câteva exemple ale contribuției Granturilor la o societate mai bună.
Granturile SEE și norvegiene 2009-2014 au obiective ambițioase: să contribuie la reducerea discrepanțelor econo-

mice și sociale în Europa și să întărească contactul și cooperarea la diferite niveluri dintre România, pe de o parte, și
Norvegia, Islanda și Liechtenstein, pe de altă parte, - cele
trei țări care oferă pachetul de ﬁnanțare cunoscut sub numele de Granturi SEE și norvegiene. În actuala perioadă de
ﬁnanțare, 306 MEUR au fost alocate unor programe și
proiecte în sectoare cum ar ﬁ justiția și afacerile interne,
protecția mediului, societatea civilă și îmbunătățirea situației populației rome. Această broșură oferă o prezentare
generală a Granturilor SEE și norvegiene, dar și detalii
privind modul în care se dorește atingerea acestor obiective.
Sper că broșura vi se va părea o lectură utilă.
Îmi place să cred că ceea ce deﬁnește Norvegia ca societate
este un mare grad de egalitate și incluziune. Accesul la sănătate, educație și o piață a muncii cu un cadru predictibil sunt
câteva din condițiile esențiale pentru o viață bună. Granturile au drept scop să contribuie la creșterea calității vieții
în România și, în consecință, la realizarea acestor obiective.
Mă bucur că mi s-a oferit posibilitatea de a prezenta câteva
din gândurile și așteptările mele. Dar, mai presus de toate,
sunt nerăbdătoare să văd realizările programelor în anii care
urmează.

Tove Bruvik Westberg
Ambasadorul Norvegiei în România

Beneﬁciind de o ﬁnanțare semniﬁcativ mai mare comparativ cu perioada precedentă - o creștere de la 96 de
milioane de euro la aproximativ 300 de milioane de euro, granturile SEE și norvegiene 2009-2014 reprezintă
un instrument foarte important pentru dezvoltarea unor noi proiecte în sectoare cheie pentru economia și
societatea românească: protecția mediului, consolidarea societății civile și a sectorului judiciar, promovarea
eﬁcienței energetice și a energiei regenerabile, sprijinirea companiilor „verzi”, serviciile de sănătate publică și
altele.
Pe lângă inițiativele menite să conducă la reducerea disparităților economice și sociale dintre țara noastră și
statele europene, un alt obiectiv major al granturilor îl reprezintă dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare, atât prin intermediul Fondului Național pentru Relații Bilaterale și al fondurilor pentru
relații bilaterale de la nivelul ﬁecărui program, cât și prin parteneriatele stabilite la nivelul programelor și
proiectelor.
Astfel, se oferă oportunitatea creării unor colaborări solide și fructuoase între entități și oameni din diferite
sectoare de activitate pentru ducerea la îndeplinire a unor obiective comune, schimbul de bune practici, experiență și cunoștințe.
Îmi exprim convingerea deplină că prin implementarea corectă şi eﬁcientă a granturilor SEE și norvegiene vom
produce efecte pozitive pe termen lung prin dezvoltarea mediului privat și public din România.
Ministerul Fondurilor Europene, alături de operatorii de program, promotori şi parteneri, îşi îndreaptă în
prezent atenția către implementarea cu succes a programelor şi îndeplinirea obiectivelor asumate.

Eugen Teodorovici
Ministrul Fondurilor Europene

INTRODUCERE
Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca
o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele
Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piață internă bazată pe libera
circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Guvernele Norvegiei, Islandei, Liechtenstein
pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 și Acordul între Uniunea Europeană şi Guvernul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asistența nerambursabilă
acordată de acestea în perioada 2009-2014.

Ca rezultat al aderării la Uniunea Europeană și România
a devenit membră a SEE în 2007. În baza acestui Acord SEE, în perioada 2007-2012 România a primit suma de 98,5 milioane de
euro dispusă pe două linii mari de finanțare: Mecanismul Financiar SEE și Programul de Cooperare Norvegian. Scopul acestor finanțări a fost pentru acordarea de granturi pe proiecte de
dezvoltare economică și socială a României.

Ca urmare a acestor acorduri, la 21 martie 2012 au fost
semnate Memorandumul de Înțelegere între Regatul Norvegiei,
Islanda, Principatul Liechtenstein şi Guvernul României pentru
Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 în baza căruia România
primește fonduri nerambursabile în valoare de 190,75 MEuro și
Memorandumul de Înțelegere între Regatul Norvegiei şi Guvernul
României pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 în
baza căruia România primește fonduri nerambursabile în valoare
de 115,20 MEuro.

Ambele programe au fost lansate în noiembrie 2007 și
s-au implementat până în aprilie 2012 cu mici excepții de extindere a perioadei până în noiembrie 2012. Au fost finanțate un
număr de 72 de proiecte individuale (granturi mari) și două fonduri distincte: fondul pentru ONG-uri (care a finanțat 64 granturi
mari și 51 granturi mici) și fondul pentru burse. La încheierea perioadei de implementare, gradul de absorbție al acestor fonduri
a depășit 85%.
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În cadrul celor două Mecanisme Financiare, cu o alocare
totală de aproximativ 306 milioane de euro, sunt incluse la finanțare un număr de 23 de programe pentru care au fost semnate
Acorduri de Program în perioada 2012 – 2014.
În tabelul următor se regăsesc informații generale cu
privire la programele finanțate

Euro-

- Granturi SEE
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Euro-

- Granturi Norvegiene
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Programul RO 01
- Fondul pentru AT și Fondul Bilateral
la Nivel Național
Obiectiv general
Reducerea disparităților sociale și economice în cadrul
Spațiului Economic European și pentru a întări relațiile bilaterale
cu cele 16 state beneficiare din sudul și centrul Europei.
Obiectiv specific
Cooperare, rezultate comune și creșterea cunoașterii și
înțelegerii reciproce între statele donatoare și statele beneficiare
ca rezultat al granturilor SEE și Norvegiene.
Buget 6,119,000 euro
Responsabil program
Acest program este implementat de Punctul Național de
Contact și cuprinde două mari componente:
* Componenta de AT – în cadrul căreia sunt finanțate
proiecte necesare sprijinirii Punctului Național de Contact, Au-

torității de Certificare și Plată și Unitatea Centrală de Armonizare
a Auditului Public Intern în îndeplinirea atribuțiilor precizate în
regulamente. Alocarea totală este 4,589,250 euro
* Componenta de Fond Bilateral la Nivel Național scopul este de a sprijini diverse inițiative de cooperare bilaterală
între entități din România și entități din Islanda, Principatul Liechtenstein și Norvegia (denumite în continuare state donatoare). Alocarea totală este de 1,529,750 euro.
Fondul bilateral la nivel național este destinat finanțării
inițiativelor complementare cum ar fi conferințe, seminarii de
lucru, vizite de studiu, studii, servicii de consultanță, activități de
informare, precum și activități pregătitoare în faza de programare
pentru a stabili viitoare cooperări în cadrul programelor și
proiectelor.
O parte a fondului bilateral la nivel național este rezervată activităților pre-definite agreate de Punctul Național de Contact și statele donatoare, cealaltă parte fiind destinată finanțării
apelurilor pentru propuneri de proiecte cu diverse tematici.

Website: www.eeagrants.ro

MECANISMUL FINANCIAR SEE
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Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar SEE Granturi SEE 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice şi sociale în Spațiul Economic European şi la
întărirea relațiilor bilaterale între Statele Donatoare şi Statele Beneficiare prin contribuții financiare în sectoarele prioritare enumerate mai jos:
(a) Managementul şi protecția mediului;
(b) Schimbări climatice şi energie regenerabilă;
(c) Societate civilă;
(d) Dezvoltare umană şi socială;
(e) Protejarea patrimoniului cultural.
(f) Cercetarea.

Programul RO 02
- Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor
Obiectivul general:
Stoparea degradării biodiversității, prin creşterea conştientizării în domeniul evaluării serviciilor ecosistemelor şi evitării
fragmentării acestora.
Obiective specifice:
Îmbunătățirea situației ecosistemelor și a nivelului de
cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg cu privire
la beneficiile produse de serviciile ecosistemelor și importanța
menținerii acestora într-o stare favorabilă.
Operator de Program/Partener
Programul este implementat de Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice împreună cu Agenția de Mediu din Norvegia.
Bugetul programului este de 17.647.059 EUR (grant
15.000.000 euro/2.647.059 euro cofinanțare), din care vor fi finanțate un proiect predefinit şi proiecte ce se vor depune în
cadrul apelurilor de proiecte lansate de Operatorul de program
Proiect predefinit - Promovarea valorilor naturale în sprijinul proceselor de luare a deciziilor în România
Agenția Națională pentru Protecția Mediului în parteneriat cu Agenția de Mediu din Norvegia, WWF şi cu Agenția Spațială
Română vor gestiona o finanțare de 4.000.000 euro, implementând o serie de activități care vor conduce la creșterea gradului
de conștientizare și educație in domeniul biodiversității și a ecosistemelor, precum și conștientizarea și educația cu privire la legătura dintre biodiversitate și schimbările climatice și evaluarea
economică a ecosistemelor
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Apelurile de proiecte adresate potențialilor promotori
din categoria autorităților publice şi organizațiilor non-guvernamentale, ce se vor lansa în cadrul acestui program sunt:
* Studii şi training cu privire la contribuția ariilor naturale
protejate în sectorul economic;
* Creșterea capacității în managementul şi monitorizarea
coridoarelor ecologice, în cadrul căruia sunt eligibile autoritățile
publice;
* Schema de restaurări vaste;
* Schema de granturi mici –Identificarea Serviciilor de
plată pentru Ecosisteme.

Website: www.mmediu.ro

Programul RO 03
- Monitorizarea Mediului
și planificare și control integrat
Obiectivul general
Îmbunătățirea respectării legislației în domeniul
mediului.
Obiectiv specific:
Consolidarea capacității autorităților din domeniul mediului în ceea ce privește planificarea și controlul
integrat.
Operatorul de Program este Ministerul Fondurilor
Europene.
Bugetul total al programului este de 9,625,000
euro (8.181.250 euro grant/1.443.750 euro cofinanțarea națională).
Proiect predefinit - ,,Informații geografice pentru mediu,
schimbări climatice și integrare UE” gestionat de către Agenția
Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) cu rol de
Promotor de Proiect, în parteneriat cu Autoritatea Națională de
Cartografie din Norvegia și Registrul Proprietăților din Islanda.
Rezultatele așteptate în cadrul proiectului sunt:
* Creșterea capacității Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară (ANCPI), în vederea planificării și controlului
integrat și pentru punerea în aplicare a Directivei UE privind
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armonizarea și schimbul de informații geografice pe plan intern
și internațional;
* Hărți noi specializate pentru zone importante ale țării,
inclusiv pentru zonele sensibile și zonele cu risc de inundații.
* Îmbunătățirea accesului prin Internet a publicului la
datele geografice, în vederea sprijinirii punerii în aplicare a politicilor de dezvoltare și de mediu.
* Consolidarea colaborării deja existente ca urmare a
rezultatelor din proiectul LAKI I implementat în perioada de finanțare 2004-2009 dintre ANCPI și cele două organizații omologe
Autoritatea Națională de Cartografie din Norvegia și Registrul Proprietăților din Islanda.
Website: www.eeagrants.ro

Programul RO 04
- Reducerea substanțelor periculoase
Obiectivul General
Prevenirea pagubelor și a efectelor secundare asupra
mediului cauzate de substanțe chimice și deșeuri periculoase, și,
de asemenea, să contribuie la consolidarea cooperării bilaterale
dintre România și statele donatoare.
Obiectivul Specific:
Programul se concentrează pe consolidarea capacității
de a implementa și aplica legislația UE privind produsele chimice
și deșeuri periculoase și la îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediul înconjurător.
Operator de Program/Partener
Programul este implementat de Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice împreună cu Agenția de Mediu din Norvegia.
Bugetul programului este de 11,764,706 Euro (grant
10.000.000 euro/1.764.706 euro cofinanțare), sumă din care
urmează să fie finanțate un proiect predefinit și proiectele ce se
vor depune în cadrul celor două apeluri de proiecte deschise de
Operatorul de Program.
Proiect predefinit: Către un mediu acvatic adecvat
Promotorul proiectului predefinit este Administrația
Națională “Apele Române” (ANAR) în parteneriat cu Agenția de
Mediu din Norvegia iar suma maximă a grantului este de
2,341,039 euro.
Obiectivul proiectului este de a spori cunoașterea și
conștientizarea politicilor din domeniul apei prin extinderea activității actuale de monitorizare a apelor de suprafață și subterane,
în baza noilor cerințe care decurg din Directiva-cadru privind apa
a UE și directivele UE privind evaluarea chimică, analiza și monitorizarea apelor de suprafață și subterane.
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Operatorul de program va deschide două cereri de aplicații de proiecte care se adresează autorităților publice de la nivel
central și local, institutelor de cercetare și organizațiilor non-guvernamentale cu activitate relevantă în domeniu:
* Instrumente suport pentru luarea deciziilor, cu un
buget de 7,145,770 euro, și
* Campanii de formare și conștientizare, cu un buget
disponibil de 1,188,372 euro
În vederea facilitării contactului și cooperării între entități
din România și cele din statele donatoare în domeniul reducerii
substanțelor periculoase se va asigura finanțare și în cadrul unui
apel deschis la nivelul fondului pentru relații bilaterale la nivel de
program.
Rezultatele așteptate constau în îmbunătățirea capacității de aplicare și implementare a legislației UE privind deșeurile
chimice periculoase, formare profesională a unor experți în domeniu și îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în
apele de suprafață și subterane.
Website: www.mmediu.ro

Programul RO 06
- Energie regenerabilă
Obiectivul general:
Programul de finanțare RO 06 Energie Regenerabilă
(RONDINE) are ca obiectiv utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie, și anume a potențialului
hidro și geotermal.

Programul RO 05
- Eficiență energetică
Obiectiv general
Reducerea emisiilor de gaze de seră și poluatori atmosferici. Obiectivul specific constă în îmbunătățirea eficienței energetice în industrie, în special în industria cu poluare şi consum
energetic mare.
Rezultate așteptate:
Modernizarea instalațiilor și echipamentelor unui număr
estimat de 20 de IMM-uri din industrie în vederea reducerii consumului de energie.
Operatorul de Program este Ministerul Economiei.
Bugetul Programului este de 9,411,765 euro (8,000,000
euro grant/ 1,411,765 euro cofinanțare naționala).
Programul va avea cereri de aplicații deschise atât pe
Fondul Bilateral, cât și pe aplicații individuale.
Website: www.minind.ro
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Obiective specifice:
Prin componenta hidroelectrică se urmărește realizarea
de investiții inițiale și retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul
extinderii capacității de producție de electricitate din surse regenerabile. Componenta geotermală vizează realizarea de investiții
inițiale și retehnologizarea centralelor de producere a energiei
termice ce utilizează energia geotermală, cu scopul extinderii capacității de producție de energie termică din surse regenerabile.
Operator de Program/Partener
Administrația Fondului pentru Mediu este Operator de
Program în colaborare cu partenerii din Statele Donatoare:
* Pentru componenta hidroelectrică: Direcția Norvegiană a Resurselor de Apă şi Energie – Norvegia
* Pentru componenta geotermală: Autoritatea Națională
pentru Energie – Islanda.
Bugetul programului este de 14.435.294 euro (grant
12.270.000 euro/2.165.294 euro cofinanțare) și a fost suplimentat
cu suma de 4.270.000 euro, din partea statelor donatoare.
Operatorul de program a lansat, în luna martie 2014,
apeluri de proiecte pentru cele două componente ale programului
destinate potențialilor promotori de proiecte operatori privați sau
de stat și unități administrative teritoriale (pentru componenta
geotermală).
Website: www.rondine.ro/www.afm.ro

Programul RO 07
- Adaptarea la schimbări climatice
Obiectiv general:
Reducerea vulnerabilităților umane și a ecosistemului la schimbările climatice.

Obiectiv specific:
Programul reflectă obiectivele și prioritățile
recente, strategii și planuri de acțiune la nivel european și național și nevoile cele mai stringente în ceea
ce privește adaptarea la schimbările climatice în
Regiunea 7 Centru din România, în scopul de a umple
golul existent în gradul de pregătire pentru schimbările climatice,
precum și creșterea nivelului de conștientizare, educare și capacitatea administrativă în ceea ce privește adaptarea la schimbările
climatice.

Operator de Program/Partener
Operator de Program este Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, iar bugetul total alocat programului este de
5,882,353 euro (grant 5,000,000 euro/882,353 euro cofinanțare).

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu în parteneriat cu Asociația
municipalităților și autorităților locale (KS) din Norvegia, Agenția
Națională de Meteorologie, Primăria Sibiu, Primăria Târgu Mureș,
Primăria Brașov și cu Universitatea Lucian Blaga.

Obiectivul proiectului este de a oferi sprijin autorităților
publice locale din trei municipalități din Regiunea Centrală (NUTSII) din România, în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației
actuale privind schimbările climatice prin dezvoltarea de strategii,
planuri de acțiune și ghiduri privind adaptarea la schimbările climatice.

Programul se implementează printr-un singur proiect
predefinit: “Calea verde spre dezvoltarea durabilă”, gestionat de
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Website: www.mmediu.ro

Programul RO 09
- Fonduri pentru ONG-uri
Obiectivul general
Sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă.
Mai mult de o treime din suma alocată pentru granturi
acoperă domeniile esențiale de finanțare privind democrația,
drepturile omului, transparența și buna guvernare, democrația
participativă, combaterea rasismului și xenofobiei, anti-discriminarea, inegalitățile sociale, sărăcia și excluziunea (inclusiv în
zonele rurale), egalitatea de gen, violență bazată pe gen.
Obiective specifice:
* Promovarea cetățeniei active
* Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în
procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și
națională
* Dezvoltarea de parteneriate inter-sectoriale, în special
cu autorități publice la nivel local, regional şi/sau național
* Promovarea valorilor democratice, inclusiv a drepturilor
omului
* Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de
watchdog
* Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucrează în parteneriat
* Consolidarea capacității ONG-urilor şi promovarea unui
cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental
* Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă
* Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale și
de bază către grupurile țintă menționate
* Creşterea capacității grupurilor vulnerabile
Operatorul de Program este Oficiul Mecanismului Financiar, iar Administratorul național este un Consorțiu format din:
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu
partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse
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pentru Comunitățile de Romi desemnat să implementeze Programul pentru Organizații Neguvernamentale.
Valoarea totală a grantului alocat este de 36,330,000 euro.
Programul de finantare are 5 subcomponente, după cum
urmează:
Componenta IMPLICARE
Obiectiv: încurajarea cetățeniei active și participării la viața comunității, asigurarea respectării și aplicării valorilor democratice
fundamentale.
Componenta JUSTIȚE SOCIALĂ
Obiectiv: contribuția la combaterea excluziunii sociale și reducerea
disparităților din cadrul societății și dintre diversele grupuri din societate.
Componenta DEZVOLTARE DURABILĂ
Obiectiv: susținerea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării
mediului în România, prin contribuția ONG-urilor si prin participare publică.
Componenta SERVICII SOCIALE ȘI DE BAZĂ
Obiectiv: creșterea accesului și furnizarea de servicii sociale și de
bază pentru grupuri vulnerabile.
Componenta DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ONG-URILOR.
REȚELE ȘI COALIȚII
Obiectiv: contribuția la dezvoltarea generală a sectorului ONG în
România şi dezvoltarea de rețele, coaliții și think tank-uri eficace
Proiecte predefinite:
Atlasul Social al Comunităţilor de Romi din România urmăreşte dezvoltarea unui set de informații actualizat privind comunitățile de romi, care să definească tipologiile și profilele
acestora din punct de vedere al bunăstării - alocare 150,000 euro
Forumul ONG - se concentrează pe aducerea laolaltă a ONG-urilor
din întreaga țară în vederea dezvoltării unui program strategic
anual pentru dezvoltarea societății civile, într-o manieră transparenta și participativă – alocare 150,000 euro.
website: http://fondong.fdsc.ro
Facebook: https://www.facebook.com/FondulOng

Programul RO 10
- Copii și tineri în situații de risc și inițiative
locale și regionale pentru reducerea
inegalităților naționale și promovarea
incluziunii sociale
Obiectivul general:
Întărirea coeziunii sociale şi economice la nivel local, regional şi național.
Rezultate aşteptate:
* Implementarea unor măsuri efective şi eficiente cu privire
la grupurile vulnerabile de copii şi tineri aflați în situații de risc;
* Dezvoltarea, atât de către autoritățile locale şi regionale,
precum şi de către actorii privați şi cei ai societății civile, a unor inițiative pentru consolidarea măsurilor antidiscriminatorii pentru
grupurile vulnerabile în fața excluderii sociale şi economice;
Operator de Program/Partener
Programul este implementat de către Fondul Român de
Dezvoltare Socială în parteneriat cu Consiliul Europei.
Bugetul Programului este de 32,094,706 EUR (grant
27,000,000 EUR/5.094.706 EUR cofinanțarea națională), din care
vor fi finanțate: un proiect predefinit şi proiecte depuse în cadrul
apelurilor de proiecte ce au fost lansate de către Operatorul de
Program.
Proiect predefinit – “Îmbunătățirea măsurilor antidiscriminatorii la nivel național prin participarea largă a profesioniştilor şi a societății civile“
Obiectivul acestui proiect este de a susține eforturile
Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) de
elaborare a unei noi strategii naționale de prevenire şi combatere
a discriminării pentru perioada 2014-2020, în concordanță cu
standardele europene relevante şi la creşterea nivelului de conş-
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tientizare privind noile provocări legate de dinamica fenomenului
discriminării în societatea românească, atât la nivel național, cât
şi la nivel local. Proiectul va fi implementat de către Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în parteneriat cu
Consiliul Europei. Valoarea totală a proiectului este de 399,990 EUR.
Apelurile de proiecte lansate în cadrul acestui program
au fost:
* Apelul LOCAL (schema de granturi mici) – finanțează
proiecte adresate comunităților de romi din mediul rural şi din
oraşele cu mai puțin de 15.000 de locuitori;
* Apelul SINERGII PENTRU VIITOR - copii în situații de
risc finanțează proiecte mari, derulate la nivel județean/municipal, regional sau național;
* Apelul SINERGII PENTRU VIITOR - tineri în situații de
risc finanțează proiecte mari, derulate la nivel județean/municipal, regional sau național;
* Apelul COERENT - finanțează inițiative concrete de reducere a inegalităților la nivel național şi de îmbunătățire a măsurilor antidiscriminare, dezvoltate prin cooperarea actorilor
sociali de la nivel local si regional. Vizează proiecte care urmăresc
combaterea excluziunii sociale în rândul persoanelor aparținând
grupurilor vulnerabile.
Website: www.frds.ro

Programul RO 12
- Conservarea și revitalizarea patrimoniului
cultural și natural
Obiectivul general
Obiectivul general al programului constă în protejarea și
conservarea patrimoniului cultural și natural pentru generațiile
viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.

Programul RO 11
- Promovarea egalității între sexe
și a echilibrului între viața profesională și
cea personală
Obiectivul general
Obiectivele programului constau în dezvoltarea relațiilor
bilaterale dintre Statele Donatoare și România pe problematica
egalității de gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea
personală.

Obiectivele specifice constau în:
* protejarea și valorificarea patrimoniului cultural din
România;
* dezvoltarea orașelor și regiunilor prin creșterea atractivității turistice și investiționale a acestora, datorită conservării,
restaurării și valorificării patrimoniului cultural și natural;
* conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial în
vederea susținerii identității culturale a minorităților etnice și culturale, inclusiv a populației rome.

Obiective specifice:
Prin program va creşte numărul de servicii de educare și îngrijire
pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 ani și a serviciilor sociale
pentru copiii cu dizabilități între 0-7 ani în scopul îmbunătățirii
echilibrului dintre viața profesională şi cea de familie.

Operator de Program/Parteneri
Operator de Program este Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în parteneriat cu Directoratul Norvegian pentru
Patrimoniu Cultural.
Bugetul programului este de 16,470,588 euro (din care
grant 14,000,000 euro / 2.470.588 euro cofinanțarea de la bugetul
național).

Operator de Program
Operatorul de Program este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Proiect predefinit – „Patrimoniu deschis. Creşterea accesibilității publicului la valorile multi-etnice din patrimoniul
Muzeului ASTRA”

Bugetul programului este de 5,317,032 euro (din care
grant 4,519,478 euro/797,555 cofinanțare națională).

Promotorul proiectului este Complexul Național Muzeal
ASTRA – Sibiu în parteneriat cu Muzeul South Trondelag (MiST),
Trondheim, Norvegia

Apelul pentru cereri de proiecte a fost lansat în 2014.
Website: www.fonduri-patrimoniu.ro
Website: www.mmuncii.ro
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Programul RO 13
- Promovarea diversității în cultură și arte în
cadrul patrimoniului cultural european
Obiectivul general
Obiectivul general al programului este sporirea dialogului
cultural și protejarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale.
Obiectivele specifice constau în:
* Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural;
* Documentare cu privire la istoria culturală.
Operatorul de Program/Parteneri
Operatorul de Program este Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în parteneriat cu Consiliul Artelor din Norvegia.
Bugetul programului este de 8,022,059 euro (din care
6,818,750 euro grant/1,203,309 euro cofinanțarea națională).
Rezultatele așteptate constau în:
1. Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural
* Creșterea mobilității la nivel internațional pentru artiști
și operele lor;
* Promovarea educației prin artă și cultură pentru un
public mai larg;
* Proiecte privind artele spectacolului;
* Proiecte privind arta plastică și arta vizuală;
2. Documentare cu privire la istoria culturală
* Consolidarea și promovarea istoriei culturale a minorităților;
* Evenimente / producții cu și despre minorități (târguri,
festivaluri, reprezentații).
* În cadrul programului se vor lansa atât cereri de
proiecte pe Fondul Bilateral, cât și cereri de aplicații individuale.
Website: www.fonduri-diversitate.ro
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Programul RO 14
- Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare
Obiectivul general
Consolidarea activității de cercetare bazată pe dezvoltarea cunoașterii în România, prin intensificarea cooperării în
domeniul cercetării dintre România și Statele Donatoare.
Arii tematice de finanțare:
* energie regenerabilă;
* ştiințe sociale şi umanitare;
* protecția mediului și management;
* sănătate și alimentație sigură.
Obiective specifice:
* Consolidarea cooperării în domeniul cercetării între
România și statele AELS;
* Consolidarea capacității de cercetare în România și
aplicarea eficientă a rezultatelor cercetării prin cooperare în
domeniul cercetării între România și statele AELS;
* Creșterea ponderii și rolul tinerilor cercetători și doctoranzilor angajați în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării.
Operator de Program/Parteneri
Operatorul de Program este Ministerul Educației
Naționale în parteneriat cu Consiliul Cercetării din Norvegia (RCN)
și cu Centrul islandez de Cercetare – RANNIS. Agenția de Implementare este: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Invățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).
Bugetul total al programului este 23,529,412 euro
(20,000,000 euro grant/ 3,529,412 euro cofinanțare de la bugetul
de stat).
Website: http://www.research.ro/

Programul RO 15
- Fondul de burse
Obiectivul general
Dezvoltarea capitalului uman și a bazei de cunoştințe în
România.

operare Internațională – SIU (Norvegia). SIU funcționează ca lider
de parteneriat.
Bugetul total al programului este de 4.444.444 euro (din
care 4,000,000 euro grant/ 444,444 euro cofinanțare națională).
Website: www.see-burse.ro

Obiective specifice:
* Creşterea mobilității studenților şi a personalului din
învățământul superior, între statul beneficiar şi statele SEE (AELS);
* Creşterea şi întărirea cooperării instituționale la toate
nivelele din sectorul educațional (învățământ primar, învățământ
superior, pregătire profesională şi învățământ pentru adulți) între
statul beneficiar şi statele SEE (AELS).
Operator de Program/Parteneri
Operator de Program este Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
în parteneriat cu Centrul Islandez de Cercetare – RANNIS (Islanda),
Agenția Națională pentru Afaceri Educaționale Internaționale –
AIBA (Liechtenstein) şi Centrul norvegian pentru Educație şi Co-

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN
Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian - Granturi Norvegiene 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparităților economice şi sociale în Spațiul Economic European şi la întărirea relațiilor bilaterale
între Norvegia şi Statele Beneficiare prin contribuții financiare în sectoarele prioritare enumerate mai jos:
* Captarea şi stocarea carbonului;
* Inovare în industria verde;
* Cercetare şi burse;
* Dezvoltare umană şi socială;
* Justiție şi afaceri interne;
* Promovarea muncii decente şi a dialogului tripartit.
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Programul RO 17
– Inovare verde în industrie
Obiectivul general
Programul Inovare Verde în Industrie este un program de
dezvoltare a afacerilor cu scopul de a crește competitivitatea întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovare verde și antreprenoriat verde.
Rezultate așteptate
Toate proiectele finanțate vor urmări rezultatul final al
programului de a îmbunătăți performanța de mediu a întreprinderilor și vor aborda cel puțin una dintre ariile următoare:
1. Dezvoltarea, implementarea și investiția în tehnologii
inovatoare prietenoase cu mediul înconjurător;
2. Dezvoltarea de produse și servicii ecologice;
3. Eficiența materialelor și gestionarea deșeurilor;
4. Dezvoltarea și implementarea de procese de

management și de producție “mai ecologice”.
Proiectele vor contribui la îndeplinirea indicatorilor de
rezultat stabiliți pentru program:
1. Tehnologii de mediu adaptate cu succes pentru utilizare în domenii noi;
2. Tehnologii noi de mediu dezvoltate cu succes;
3. Produse și servicii ecologice noi sau îmbunătățite;
4. Eco-inițiative legate de eficiența materialelor și îmbunătățirea gestionării deșeurilor;
5. Inițiative inovatoare pentru a crește eficiența în operațiunile de afaceri;
6. Locuri de muncă „ecologice” nou create.
Operatorul de program este Innovation Norway.
Bugetul programului este de 29,700,000 euro (grant).
Website: www.norwaygrants-greeninnovation.no

Programul - Muncă decentă și dialog tripartit
Obiectivul general
Programul Muncă decentă și Dialog tripartit vizează promovarea dialogului social și îmbunătățirea cooperării tripartite între
sindicate, patronate și autorități publice în 12 state membre UE eligibile: Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
România, Slovacia, Slovenia, Ungaria.
Operator de program este Innovation Norway.
Bugetul programului este de 1,134,720 euro.
Rezultate așteptate:
* Îmbunătățirea dialogului social și a structurilor și practicilor dialogului tripartit;
* O mai bună înțelegere a beneficiilor muncii decente.
Website: www.decentwork.no
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Programul RO 18
- Întărirea capacității și cooperarea
instituțională între instituțiile publice,
autoritățile locale și regionale din România
și cele din Norvegia
Obiectivul general:
Dezvoltarea capacității instituționale și dezvoltarea
resurselor umane în instituțiile publice române prin cooperare și
transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia.
Obiectivele specifice:
* Dezvoltarea capacității autorității române de reglementare în domeniul nuclear în materia siguranței, securității și
pregătirii pentru situații de urgență,
* Dezvoltarea capacității administrative a Direcției Generale de Integritate din cadrul ANAF de a preveni și combate
faptele de corupție la nivelul acestei instituții.
Operator de Program/Partener
Operatorul de Program al programului este Ministerul
Fondurilor Europene în parteneriat cu Autoritatea Norvegiană
pentru Protecția împotriva Radiațiilor.
Bugetul programului este de 8,235,294 euro, din care
7,000,000 Euro reprezintă contribuția financiară acordată prin
Granturile Norvegiene iar 1,235,294 euro, cofinanțarea
asigurată de la bugetul statului.
Acest program se implementează prin intermediul a
două proiecte predefinite:
1) Proiectul de excelență regională „Întărirea capacității
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de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și
al pregătirii și reacției la situații de urgență în România” Promotorul proiectului este Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare în parteneriat cu Autoritatea pentru Protecția
împotriva Radiațiilor din Norvegia și Agenția Internațională pentru
Energie Atomică.
Rezultatele așteptate sunt: Creșterea capabilităților autorității naționale de reglementare în domeniul nuclear prin întărirea capacității, schimb de experiență și bune practici cu cei doi
parteneri, în opt arii funcționale ale activității CNCAN.
2) Proiectul „Creșterea integrității în Agenția Națională
de Administrare Fiscală prin cooperare instituțională și întărirea
capacității”
Promotorul de proiect este Agenția Națională de Administrare Fiscală în parteneriat cu Administrația Fiscală Norvegiană
și Secretariatul General al Guvernului.
Rezultatele așteptate sunt: Promovarea integrității și
combaterea corupției în domeniul fiscal și vamal prin întărirea capacității administrative a Direcției Generale de Integritate din
cadrul ANAF de prevenire, detectare și combatere a corupției în
cadrul sistemului de colectare a impozitelor și taxelor.
Pe acest program s-a lansat un singur apel de proiecte în
vederea finanțării în cadrul fondului pentru relații bilaterale
disponibil la nivelul programului în valoare de 175.765 euro. Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund
obiectivului general al Programului, de întărire a capacității administrative și dezvoltare a resurselor umane în instituțiile publice
și autoritățile locale și regionale din România prin cooperare și
transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia.
Website: www.eeagrants.ro/www.fonduri-ue.ro

Programul RO 19
- Inițiative în sănătatea publică
Obiectivul general
Îmbunătățirea sănătății publice şi reducerea inegalităților
în domeniul sanitar.
Rezultate aşteptate:
* Îmbunătățirea prevenirii si tratării bolilor contagioase
(inclusive HIV/SIDA si TBC);
* Dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul
sanitar;
* Prevenirea sau reducerea afecțiunilor cauzate de un stil
de viață nesănătos.
Operator de Program
Programul este implementat de către Ministerul Sănătății.
Bugetul programului este de 24,828,235 EUR (grant
21,104,000 EUR/3,724,235 EUR cofinanțare națională), din care
vor fi finanțate proiecte predefinite, agreate cu Statul Donator:
Proiect predefinit 1 -“Îmbunătățirea stării de sănătate a
populației din România prin creșterea capacității de control a Tuberculozei” şi extinderea acestuia;
Proiectul va fi implementat de către Institutul Național
de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Bals” București (Promotor) în
parteneriat cu consorțiumul format din Fundația Romanian Angel
Appeal și Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate.
Valoarea totală a acestui proiect este de 5,398,630 EUR,
urmând a fi majorată conform extinderii aprobate de către statul
donator.
Proiect predefinit 2 - “Îmbunătățirea prevenirii şi controlului
HIV/SIDA şi a Hepatitei B şi C în România”;
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Proiectul va fi implementat de către Institutul Național de Boli Infecțioase “Prof. Dr. Matei Balş” București (Promotor) în parteneriat cu consorțiumul format din “Asociația Română AntiSIDA”
(ARAS), Fundația “PARADA”, Fundația “ALIAT” şi Asociația “Romanian Harm Reduction Network”. Valoarea totală a proiectului este
de 1,373,470 EUR.
Proiect predefinit 3 - ”Întărirea Rețelei Naționale de mediatori
Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome”;
Proiectul va fi implementat de către Institutul Național
de Sănătate Publică (Promotor) în parteneriat cu Centrul Romilor
pentru Politici de Sănătate SASTIPEN. Valoarea totală proiectului
este de 1,052,910 EUR.
Proiect predefinit 4 - ”Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (NCD) asociate stilului de viață în
România”;
Proiectul va fi implementat de către Institutul Național
de Sănătate Publică (Promotor) în parteneriat cu consorțiumul
format din Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu-Mureș,
Facultatea de Medicină, Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor, Asociația de Psihologia Sănătății din
România şi Fundația Centru Național de Studii pentru Medicina
Familiei. Valoarea totală a proiectului este de 1,115,120 EUR.
Proiect predefinit 5 - ”Îmbunătățirea accesului pacienților și a serviciilor de planificare prin dezvoltarea unor registre de boală adecvate”;
Descrierea acestui proiect şi valoarea totală a acestuia
urmează a fi agreate împreună cu Statul Donator.
Proiect predefinit 6 - “Îmbunătățirea șanselor de supraviețuire în
cazul cancerului de col uterin în România prin implementarea unui
program de screening organizat”;
Descrierea acestui proiect şi valoarea totală a acestuia
urmează a fi agreate împreună cu Statul Donator.
Website: www.ms.ro

4,000,000 euro grant şi 705,882 euro cofinanțare națională), din
care vor fi finanțate 2 proiecte predefinite şi proiecte ce se vor
depune în cadrul apelului de proiecte lansate de Operatorul de
program.
Proiect Predefinit 1 - “Model de bune practici în domeniul serviciilor
de asistență acordate victimelor traficului de persoane”
Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane în
parteneriat cu Poliția Oslo, Consiliul Europei, Adăpostul de femei
Nadheim, Proiectul Rosa, Primăria Generală București, Direcția
Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Bucureşti şi Inspectoratul General al Poliției Române vor gestiona o finanțare
de 1,441,176 euro.
Proiect Predefinit 2 - „Acțiune comună împotriva violenței domestice”

Programul RO 20
- Violență domestică și violență bazată pe
deosebirea de sex
Obiectivul general
Abordarea şi prevenirea violenței bazată pe deosebirea de sex.
Rezultate așteptate:
* reducerea violenței domestice;
* sprijinirea victimelor traficului de persoane.
Operator de Program/Partener
Programul este implementat de Ministerul Justiției în
parteneriat cu Directoratul Poliției Norvegiene (NPD) şi Consiliul
Europei (CoE).
Bugetul programului este de de 4,705,882 euro (din care
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Inspectoratul General al Poliției Române în parteneriat
cu Directoratul Poliției Norvegiene, Consiliul Europei, Ministerul
Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție,
Institutul Național al Magistraturii, Academia de Poliție ”Alexandru
Ioan Cuza” și Institutul de Economie Națională vor gestiona
o finanțare de 487,814 euro.
Apel de proiecte
În cadrul programului va fi organizat un apel de proiecte
având 3 arii prioritare de finanțare, după cum urmează:
* Sprijinirea rețelei de unități în contextul Legii privind
violența domestică;
* Activități de conştientizare şi sensibilizare;
* Activități de formare profesională pentru specialiştii
care activează în domeniul violenței domestice.
Website: www.norwaygrants.just.ro

Programul RO 21
- Cooperarea în spațiul Schengen şi
combaterea crimei organizate şi
a infracționalității transfrontaliere, inclusiv
a traficului şi a grupurilor infracționale
itinerante
Obiectivul general
Creşterea securității cetățenilor printr-o cooperare mai
eficientă între autoritățile cu atribuții în aplicarea legii din statele
membre Schengen în lupta împotriva crimei organizate, inclusiv
a traficului de persoane.
Rezultate așteptate
* întărirea cooperării dintre polițiile statelor membre ale
spațiului Schengen;
* îmbunătățirea capacității de a preveni și a combate
crima organizată și transfrontalieră, inclusiv traficul de persoane
și grupurile criminale itinerante.
Operator de Program/Partener
Programul este implementat de Ministerul Afacerilor Interne în parteneriat cu Directoratul Poliției Norvegiene.
Bugetul programului este de 6,235,294 euro (din care
5,300,000 euro grant și 935,294 euro cofinanțare națională), din
care vor fi finanțate 6 proiecte predefinite.
Proiect predefinit 1 – ”Consolidarea cooperării
polițieneşti dintre Norvegia şi România, pentru combaterea
grupurilor infracționale itinerante şi traficul de persoane”
Inspectoratul General al Poliției Române în parteneriat
cu Directoratul Poliției Norvegiene vor gestiona o finanțare de
3,376,667 euro.
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Proiect predefinit 2– “Cooperare în domeniul migrației
ilegale şi a protecției drepturilor omului”
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Poliția
Națională a Ungariei, Inspectoratul General Român de Imigrări și
Serviciul Iezuiților pentru Refugiați vor gestiona o finanțare de
170,310 euro.
Proiect predefinit 3 – ”Perspective naționale privind
compensațiile acordate victimelor traficului de persoane”
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane în
parteneriat cu Consiliul Europei, vor gestiona o finanțare de
250,000 euro.
Proiect predefinit 4 – ”Abordare integrată pentru
prevenirea victimizării în comunitățile roma”
Inspectoratul General al Poliției Române în parteneriat
cu Academia Română – Institutul de Economie Națională și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa vor gestiona o finanțare de 791,550 euro.
Proiect predefinit 5 – ”Combaterea criminalității
economice la frontierele Schengen”
Inspectoratul General al Poliției Române în parteneriat
cu Procuratura, Autoritatea Națională a Vămilor și Poliției de Frontieră din România și Poliția Republicii Moldova vor gestiona o finanțare de 800,000 euro.
Proiect predefinit 6 – ”Consolidarea managementului ciclului informațiilor în lupta împotriva crimei organizate şi a migrației ilegale, în vederea creşterii securității europene”
Departamentul pentru Informații și Protecție Internă în
parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
vor gestiona o finanțare de 686,260 euro.
Website: www.mai.gov.ro

Programul RO 23
- Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni
nonprivative de libertate
Obiectivul general
Îmbunătățirea sistemului de servicii corecționale în concordanță
cu documentele internaționale relevante referitoare la drepturile
omului.
Rezultate așteptate
* depășirea provocărilor cauzate de creșterea numărului
deținuților și supraaglomerarea penitenciarelor;
* creșterea utilizării alternativelor la penitenciare;
* creșterea gradului de atenție acordat grupurilor vulnerabile din penitenciare;
* îmbunătățirea competențelor atât a deținuților, cât și
a personalului din penitenciare și a celui implicat în acordarea
eliberării condiționate.
Operator de Program/Partener
Programul este implementat de Ministerul Justiției în
parteneriat cu Serviciile Corecționale Norvegiene
Bugetul programului este de 9,411,765 Euro (8,000,000
Euro grant și 1,411,765 cofinanțarea națională), din care vor fi finanțate 6 proiecte predefinite.
Proiect predefinit 1 – ”Consolidarea capacității
sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire
la personalul din penitenciare”
Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat cu
Academia pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene
(KRUS) și Penitenciarul Arad vor gestiona o finanțare de 645,069 euro.
Proiect predefinit 2 – ”Consolidarea capacității peniten-
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ciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele
internaționale relevante privind drepturile omului”
Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat
cu Academia pentru personalul serviciilor corecționale norvegiene
(KRUS), Penitenciarul Bjørgvin din Norvegia și Penitenciarul Bacău
vor gestiona o finanțare de 3,127,355 euro.
Proiect predefinit 3 – ”Stabilirea unui mecanism ecologic
de reintegrare socială a deținuților”
Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat
cu Penitenciarul Bastøy din Norvegia și Penitenciarul Tulcea vor
gestiona o finanțare de 580,320 euro.
Proiect predefinit 4 – ”Înființarea unui centru terapeutic
pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla”
Administrația Națională a Penitenciarelor în parteneriat
cu Penitenciarul Bredveit din Norvegia și Penitenciarul Gherla vor
gestiona o finanțare de 1,232,437 euro.
Proiect predefinit 5 – ”Consolidarea capacității sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaționale
relevante privind drepturile omului”
Inspectoratul General al Poliției Române în parteneriat
cu Consiliul Europei vor gestiona o finanțare de 1,286,598 euro.
Proiect predefinit 6 – ”Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii”
Direcția Națională de Probațiune în parteneriat cu Serviciul de Probațiune Rogaland din Norvegia, vor gestiona o finanțare
de 1,933,085 euro.
Obiectivul Proiectului este îmbunătățirea performanței
sistemului românesc de probațiune, prin dezvoltarea managementului organizațional și îmbunătățirea instrumentelor sale de
lucru.
Website: www.norwaygrants.just.ro

Programul RO 24
- Întărirea capacității judiciare și cooperare
Obiectivul general
Elaborarea unui sistem judiciar român mai echitabil şi
mai eficient.
Rezultate așteptate
* Îmbunătățirea eficienței sistemului tribunalelor, inclusiv dezvoltarea unor sisteme pentru administrarea cazurilor;
* Creșterea competențelor actorilor implicați în cadrul sistemului judiciar;
* Îmbunătățirea accesului la justiție, inclusiv pentru persoanele vulnerabile (de exemplu victime, minori, minorități).
Bugetul programului este de 9,411,765 euro (8,000,000
euro grant și 1,411,765 euro cofinanțarea națională), din care vor
fi finanțate 3 proiecte predefinite.
Operator de Program/ Partener
Programul este implementat de Ministerul de Justiție în parteneriat cu Administrația Instanțelor din Norvegia şi Consiliul Europei
Proiect pre-definit 1 - “Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative şi instituționale”
Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Consiliul Europei, Administrația Instanțelor din Norvegia, Institutul
Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul
Public și Inspecția Judiciară vor gestiona o finanțare de 3,734,426
euro.
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Proiect pre-definit 2 - „Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”
Departamentul IT din cadrul Ministerului Justiției în
parteneriat cu Consiliul Europei și Administrația Instanțelor din
Norvegia vor gestiona o finanțare de 4,016,162 euro.
Proiect pre-definit 3 - “Îmbunătățirea accesului la
justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă şi alte
grupuri vulnerabile”
Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Consiliul Europei, Administrația Instanțelor din Norvegia, Institutul
Național al Magistraturii și Agenția Națională pentru Romi vor gestiona o finanțare de 941,177 euro.
Website: www.norwaygrants.just.ro

Programul RO 25
- Combaterea Sărăciei
Obiectivul general
Obiectivul general al programului constă în reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la
consolidarea relațiilor bilaterale, prin combaterea sărăciei.
Operatorul de Program al programului este Oficiul
Mecanismului Financiar de la Bruxelles.
Bugetul programului este de 20,000,000 euro din care
se vor finanța mai multe proiecte predefinite.

ALOCARE SPECIALĂ PENTRU PROIECTE PENTRU POPULAȚIA ROMA
În cadrul celor două Memorandumuri de Înțelegere se prevede ca minim 10% din alocarea totală aferentă domeniilor de finanțare relevante să fie destinată finanțării de proiecte pentru îmbunătățirea situației populației roma.
În cadrul Mecanismului Financiar SEE, programele sunt: Societatea civilă, Copii şi tineri aflați în situații de risc; Inițiative locale şi regionale
pentru reducerea inegalităților naționale şi pentru promovarea includerii sociale; Promovarea egalității de gen şi a echilibrului între
viața profesională şi cea privată; Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural; Promovarea diversității în cultură şi artă
în cadrul patrimoniului cultural European; Cercetare în sectoarele prioritare şi Burse.
În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, programele sunt: Inițiative în sănătatea publică; Violența domestică şi violența bazată pe
deosebirea de sex; Cooperarea în spațiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracționalității transfrontaliere, inclusiv traficul
şi grupurile infracționale itinerante; Cooperarea şi întărirea capacității judiciare; Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative
de libertate.
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Denumirea programului

Site

Persoana de contact

Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor

http://www.eeagrantsmmediu.ro rosana.macau@mmediu.ro

Monitorizarea Mediului şi planificare şi control integrat

http://www.eeagrants.ro/

Reducerea substanțelor periculoase

http://www.eeagrantsmmediu.ro rosana.macau@mmediu.ro

Eficiență energetică

http://www.minind.ro/

eeagrants@minind.ro

Energie regenerabilă

http://www.rondine.ro/

paul.serbanescu@afm.ro

Adaptarea la schimbări climatice

http://www.eeagrantsmmediu.ro rosana.macau@mmediu.ro

Fonduri pentru ONG-uri

http://fondong.fdsc.ro/

fondong@fdsc.ro

Copii şi tineri în situații de risc şi inițiative locale
şi regionale pentru reducerea inegalităților naționale
şi promovarea incluziunii sociale

http://www.frds.ro/

office@frds.ro

Promovarea egalității între sexe şi a echilibrului între
viața profesională şi cea personală

http://www.mmuncii.ro/

stefania.andreescu@mmuncii.ro

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural

http://www.fonduri-patrimoniu.ro nicoleta.cambei@umpcultura.ro

Promovarea diversității în cultură şi arte în cadrul
patrimoniului cultural european

http://www.fonduri-diversitate.ro monica.pislariu@umpcultura.ro

asistenta.see@fonduri-ue.ro

Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare

http://www.research.edu.ro/en/
articol/2912/programe-internationale
-mecanismul -financiar-see-2009-2014 vasile.lungu@ancs.ro

Fondul de burse

http://www.see-burse.ro/
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ileana.racoviceanu@anpcdefp.ro

Denumirea programului

Site

Combaterea Sărăciei

http://eeagrants.org

Inovare verde în industrie

http://www.norwaygrantsgreeninnovation.no/

romania@norwaygrants-greeninnovation.no

Muncă decentă şi dialog tripartit

http://www.decentwork.no

decentwork@innovationnorway.no

Întărirea capacității şi cooperarea
instituțională între instituțiile publice,
autoritățile locale şi regionale din
România şi cele din Norvegia

http://www.eeagrants.ro/

asistenta.see@fonduri-ue.ro

Inițiative în sănătatea publică

http://ms.gov.ro/

vrosca@ms.ro

Violență domestică şi violență
bazată pe deosebirea de sex

http://norwaygrants.just.ro

Cooperarea în spațiu l Schengen şi
combaterea crimei organizate şi a infracționalității
transfrontaliere, inclusiv a traficului
şi a grupurilor infracționale itinerante

http://www.norvegian.mai.gov.ro ileana.ciobanu@mai.gov.ro

Întărirea capacității judiciare şi cooperare

http://norwaygrants.just.ro

norwaygrants@just.ro

Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni
nonprivative de libertate

http://norwaygrants.just.ro

norwaygrants@just.ro

Fondul pentru AT şi Fondul Bilateral
la nivel național

http://www.eeagrants.ro/
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Persoana de contact

norwaygrants@just.ro

asistenta.see@fonduri-ue.ro

