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SESIUNI DE INFORMARE PRIVIND LANSAREA PRIMULUI APEL DE PROPUNERI DE 

PROIECTE ”SEED MONEY FACILITY” 

 ÎN CADRUL PROGRAMULUI TRANSNAȚIONAL DUNĂREA 

  

Agenda 

Formular de înregistrare 

 

Trei sesiuni de informare privind Programul Transnațional Dunărea, dedicate 

potențialilor beneficiari români, vor avea loc în luna octombrie: pe 10 octombrie la 

București, pe 12 la Cluj Napoca și pe 24 la Iași. Sesiunile vizează în principal 

informarea cu privire la finanțarea, prin program, a proiectelor de tip ”capital de 

început” („seed money”). Evenimentele sunt organizate de Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de 

Autoritate Națională și Punct Național de Contact (AN/PNC), cu sprijinul Universității 

București, a Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest și a Instituției Prefectului 

Județului Iași.  

Proiectele ”seed money” vor respecta principiul Liderului de proiect (care trebuie să 

provină dintr-un stat membru), vor fi implementate de un parteneriat format din min. 

2- max. 5 parteneri provenind din minim 2 state partenere. Ele vor avea un buget 

maxim de 50,000 euro (85% FEDR = 42.500 euro și 15% cofinanțare națională = 7.500 

euro) și vor fi implementate pe o durată de maxim 12 luni.  

Informările acoperă mai multe regiuni, întrucât, atât în cadrul Strategiei UE pentru 

Regiunea Dunării (SUERD), cât și în cadrul Programului Transnațional Dunărea, România 

participă cu întreg teritoriul, organizațiile din toate județele țării putând dezvolta și 

participa în proiecte transnaționale. 

Programul Transnațional Dunărea își propune să finanțeze și activități legate de 

guvernanța și implementarea SUERD, fapt care se materializează prin alocarea de 

fonduri destinate activității Coordonatorilor de Arii Prioritare. Astfel, în viitorul 

apropiat, se vor lansa două apeluri de propuneri de proiecte tip ”capital de început” 

(„seed money”), destinate dezvoltării de proiecte cu impact major în macro-regiune. O 

altă componentă a sprijinirii SUERD este și finanțarea unei structuri de tipul Danube 

Strategy Point.  

În data de 27 septembrie a.c., Autoritatea de Management a Programului Transnațional 

Dunărea organizează la Viena evenimentul de lansare a primului apel de proiecte, 

”Seed Money Facility”, pentru finanțarea pregătirii de proiecte cu impact în Strategia 

UE pentru Regiunea Dunării, conform priorităților stabilite de Coordonatorii de Arii 

Prioritare SUERD.  

* * * 

Menționăm că pentru fiecare dintre evenimente este disponibil un număr limitat de 

locuri și rugăm persoanele interesate să restrângă participarea la un reprezentant per 

organizație (pentru Iași și Cluj-Napoca) și doi reprezentanți (pentru București).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQz-xDvNSWZeC8LLj_DVovKtD6EgxGMwhM3FPkR7ftmG26YQ/viewform?c=0&w=1
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-managing-structures
http://mdrap.ro/al-doilea-apel-de-proiecte-consultare-publica-11.09-11.10.2017
http://mdrap.ro/al-doilea-apel-de-proiecte-consultare-publica-11.09-11.10.2017
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-managing-structures
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-managing-structures

