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Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Operator de Program: Fondul Român de Dezvoltare Socială

www.frds.ro



Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS)

Înființat : 1998

Misiune : contribuție la reducerea sărăciei, la dezvoltarea locală și incluziune socială

Structură : tip program național cu finanțare externă, flexibilă, în funcție de obiective

Portofoliu :  7 scheme de grant (10 mil.- 30 mil. Euro)

Finanțatori : BM, BDCE, Granturile SEE, cofinanțare de la Guvernul României (total = 130 mil. Euro)



Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Parteneri de program și membri în Comitetul de Cooperare: 

Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia (KS) – din partea donatorilor

Consiliul Europei (CoE) – organizație internațională parteneră

Inițiatori de proiecte/ parteneri:

CoE

KS

OCDE

UNICEF

entități din state donatoare



Valoare : € 82.352. 941 (include cofinanțarea națională)

Adresează 5 arii de program : 

►► PA07 - Abilitarea/ împuternicirea și incluziunea romilor

►► PA08 - Copii și tineri în situații de risc

►► PA10 – Dezvoltare locală și reducerea sărăciei

►► PA 16 – Bună guvernare, instituții responsabile, transparență

►► PA17 – Drepturile omului – implementare la nivel național



Apel deschis “Incluziunea romilor”

- centrat pe nevoile populației de etnie romă; 

abordare integrată sau sectorială

Schemă de granturi mici “Intervenții de 

urgență” - apel deschis

- tratează probleme specifice prioritare,

identificate în mod participativ,

la nivelul comunităților dezavantajate, cu procent 

ridicat de populație romă

Aria de program 7 - Incluziunea și abilitarea romilor

Valoare alocată apel: 16.000.000 Euro

Valoare grant: 300.000 - 1.000.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 16 - 53 de proiecte

PP eligibili: ONG, entități publice și asociații ale 

autorităților locale

Lansare estimată: iunie 2019

Valoare alocată apel: 1.647.059 Euro

Valoare grant: 20.000-50.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 33-82 proiecte

PP eligibili: ONG, entități publice

Lansare estimată: martie 2020



Apelul “Educație incluzivă pentru copii și tineri în 

situații de risc”

- centrat pe promovarea educației incluzive, vizând creșterea 

accesului la educație de calitate și a gradului de utilizare a 

acesteia, inclusiv a serviciilor de sprijin pentru 

copii și tineri în situații de risc

Aria de program 8 - Copii și tineri în situații de risc

Valoare alocată: 8.581.978 Euro

Valoare grant: 500.000-1.500.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 6-17 proiecte

PP: ONG, entități publice

Lansat: 12.12.2018, Depunere: 04.04.2019



Apelul “Dezvoltare locală”

- centrat pe îmbunătățirea accesului la servicii 

furnizate la nivel micro și/sau macro-regional, dar și 

pe creșterea calității acestora

Schemă de granturi mici “Acces la finanțare” –

SGM – apel deschis

- creșterea capacității APL de a accesa alte fonduri 

în vedere realizării de investiții în zone sărace

Apelul restrâns “Reducerea sărăciei”

- implementare măsuri antisărăcie, local sau 

național, dezvoltare rezultate proiecte finanțate prin 

RO25 “Reducerea sărăciei” 2009-2014

Aria de program 10 - Dezvoltare locală și reducerea sărăciei  

Valoare alocată apel:10.090.640 Euro

Valoare grant: 500.000-2.500.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 4 - 20 de proiecte

PP eligibili: ONG, entități publice și asociații ale 

autorităților locale

Lansare estimată: mai 2019

Valoare alocată apel: 1.000.000 Euro

Valoare grant: 5.000 - 40.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 25-200 proiecte

PP eligibili: entități publice

Lansat: 5 febr. 2019

Valoare alocată apel: 20.000.000 Euro

Valoare grant: 500.000 - 5.000.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 7 proiecte

PP eligibili: PP care au implementat proiecte în RO25

Lansat: 06.12.2018



Apelul “Drepturile omului”

- centrat pe măsuri care răspund recomandărilor CEDO emise după 2015 privind drepturile 

persoanelor cu dizabilități, ale minorităților naționale, ale deținuților, ale copiilor și femeilor și 

măsuri care combat discriminarea

Aria de program 17 - Drepturile omului – implementare națională

Valoare alocată: 5.868.529 Euro

Valoare grant: 500.000-2.500.000 Euro

Nr. estimat proiecte: 3-12 proiecte

PP: entități publice (nivel național)

Lansare estimată: apr. 2020
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