
EACEA/40/2017 
MEMORIE ISTORICĂ EUROPEANĂ – 2018 
Termen limită: 1 martie 2018

https://ec.europa.eu/culture/news/20180207-europe-citizens-call-projects_en

În contextul Anului european al patrimoniului cultural 2018, programul "Europa pentru 
cetăţeni" poate contribui la cunoașterea istoriei și valorilor comune europene, la 
îmbunătăţirea înţelegerii de către cetăţeni a Uniunii Europene, sprijinind astfel participarea 
civică și democratică a acestora. 
Până la data de 1 martie 2018 este deschisă cererea de propuneri sub genericul 
"Comemorare europeană", prin care se va acorda sprijin pentru acele proiecte care vor 
încuraja reflecţia asupra cauzelor și consecinţelor regimurilor totalitare în istoria 
europeană. 
Pe site-ul Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură sunt totodată 
publicate oportunităţi de finanţare pentru proiecte legate de înfrăţirea orașelor și de 
constituirea de reţele de orașe care aleg să devină partenere în jurul subiectelor legate de 
obiectivele programului "Europa pentru cetăţeni" și de priorităţile multianuale ale UE.

Informații și oportunități de finanțare

 

http://ec.europa.eu/culture/news/20180207-europe-citizens-call-projects_en


EACEA/14/2017 
SPRIJINIREA EDUCAŢIEI CINEMATOGRAFICE

Termen limită: 1 martie 2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en 

Entităţile juridice interesate (întreprinderi private, organizaţii non-profit, asociaţii, 
organizaţii de caritate, fundaţii, primării/consilii locale etc.) din România au posibilitatea 
de a depune cereri pentru accesarea de fonduri europene prin Programul Europa Creativă, 
subprogramul Media - Sprijinirea educaţiei cinematografice. Proiectele vor trebui să le 
stimuleze tinerilor cu vârsta sub 19 ani interesul pentru operele audiovizuale europene și să 
le îmbunătăţească accesul la acestea, în special prin promovare, evenimente, educaţie 
cinematografică și festivaluri. 

Acţiunile propuse vor trebui să înceapă în ultimul trimestru al anului 2018 și să dureze doi 
ani. Candidaturile trebuie depuse până la data de 1 martie 2018 prin completarea unui 
formular electronic.

EACEA/16/2017 
SPRIJIN PENTRU FONDURI DE COPRODUCŢIE INTERNAŢIONALE

Termen limită: 6 martie 2018

https://eacea.ec.europa.eu/node/2435

Comisia Europeană, prin Programul Europa Creativă, vine în sprijinul partenerilor 
europeni și internaţionali care realizează opere audiovizuale în coproducţie, punându-le la 
dispoziţie un buget total de 1,5 milioane euro, 80 % din totalul costurilor eligibile urmând 
să fie acoperite de Uniunea Europeană. Activităţile eligibile includ producţia de 
lungmetraje, filme de animaţie și documentare cu o durată minimă de 60 de minute, 
destinate în primul rând difuzării în cinematografe, dar și punerea în aplicare a unei 
strategii de distribuţie care să îmbunătăţească circulaţia producţiilor care vor beneficia de 
sprijin financiar. Acţiunile aferente acestui program vor trebui să înceapă la 1 septembrie 
2018 și să nu dureze mai mult de 34 de luni. 
Propunerile de proiecte se vor putea transmite până la data de 6 martie 2018, ora 12.00 (ora 
Bruxelles-ului), utilizându-se exclisiv formularul de înscriere online.

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/node/2435


EACEA/03/2018 
CARTA ERASMUS PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR PENTRU PERIOADA 2014-2020 
Termen limită: 22 martie 2018

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en 

Instituţiile de învăţământ superior desemnate de autorităţile naţionale și care doresc să 
aplice și să participe la acţiuni de mobilitate a persoanelor în scop educaţional sau de 
cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului Erasmus+ vor 
putea solicita carta Erasmus depunându-și candidatura, prin completarea unui formular de 
cerere online, până la data de 22 martie 2018, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). Această Cartă 
oferă cadrul general care garantează calitatea activităţilor de cooperare europeană și 
internaţională pe care o instituţie de învăţământ superior le poate realiza în cadrul 
Programului Erasmus+. 
Comisia Europeană va monitoriza punerea în aplicare a Cartei, iar încălcarea oricărui 
principiu al său sau a oricărui angajament asumat poate avea ca efect retragerea acesteia. 
Rezultatele selecţiei instituţiilor de învăţământ superior se vor publica la finele lunii 
septembrie 2018.

EACEA/13/2017 
PROMOVAREA PE INTERNET A OPERELOR EUROPENE 
Termen limită: 5 aprilie 2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en      

Acţiunile de promovare digitală, marketing, branding, etichetare și realizare de oferte noi 
de către prestatorii de servicii video la cerere, cele de sprijinire a dezvoltării de pachete 
„Online Ready”, precum și strategiile inovatoare de distribuţie și de promovare a operelor 
audiovizuale europene vor avea la dispoziţie, pentru cofinanţare prin programul Europa 
Creativă (2014-2020), un buget de aproximativ 9,41 milioane euro. Solicitanţii care depun 
proiecte pentru aceste acţiuni de promovare pe internet a operelor europene, ce vor trebui 
să înceapă între 1.09.2018 și 1.01.2019 și să dureze maximum 12 luni, vor avea posibilitatea 
de a-și prezenta propunerile până cel târziu la data de 5 aprilie 2018, ora 12.00 (ora 
Bruxelles-ului), utilizând un formular de înscriere online.

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en


Biroul europarlamentarului Mircea Diaconu  26 februarie 2018

EACEA/09/2018 
SPRIJIN PENTRU FORMARE

Termen limită: 26 aprilie 2018

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en

În domeniul consolidării capacităţii sectorului audiovizual, Comisia Europeană, prin 
Programul Europa Creativă, pune la dispoziţie un buget de cofinanţare de 7,5 milioane de 
euro pentru facilitarea dobândirii și îmbunătăţirea competenţelor profesioniștilor din 
domeniul audiovizualului, precum și pentru dezvoltarea de reţele care includ utilizarea 
tehnologiilor digitale, în vederea adaptării la evoluţiile pieţei, testării de noi modele de 
afaceri și de abordări în scopul dezvoltării audienţelor. 
Până la data de 26 aprilie 2018, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) solicitanţii vor prezenta 
propuneri în vederea stabilirii de parteneriate cu durata de trei ani cu subprogramul 
MEDIA, printr-un instrument contractual denumit Acord cadru de parteneriat. Activităţile 
vor trebui să înceapă între data semnării acordului de finanţare și 31 august 2019, iar durata 
maximă a acţiunii va fi de 12 luni.

.

 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-training-2018-eacea092018_en
https://www.mirceadiaconu.ro



