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A. PROGRAME OPERAŢIONALE
1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020
Axa
prioritară

Axa prioritară 8 Dezvoltarea
infrastructurii de
sănătate şi sociale

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul Specific 8.1
–
Creșterea
accesibilității
serviciilor de sănătate,
comunitare și a celor
de nivel secundar, în
special pentru zonele
sărace și izolate

Prioritatea de
investiții 8.1 –
Investiţii în
infrastructurile
sanitare şi sociale Operațiunea
B
–
care contribuie la Centre
comunitare
integrate
dezvoltarea la
nivel naţional,
regional şi local,
reducând
inegalităţile în
ceea ce priveşte
starea de
sănătate,
promovând
incluziunea
socială prin
accesul la
serviciile sociale,
culturale și de
recreere, precum
și trecerea de la
serviciile
instituționale la
serviciile prestate
de comunităţi

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin
acest apel se referă la:

A.
Alte
unităţi
administrativ-teritoriale,
definite
conform
Ordonanței de Urgență nr.
57/2019 privind Codul
Administrativ, Art. 5, litera
pp) și constituite potrivit
Legii nr. 2 din 16 februarie
1968 privind organizarea
administrativă
a
teritoriului
României,
republicată,
cu
modificările
și
completările ulterioare.

• Construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ dotarea centrelor comunitare
integrate.

Valoare grant
Valoare
eligibilă:
euro

minimă
10.000

Valoare
eligibilă:
euro

maximă
100.000

Contribuţia
solicitantului

Rata de cofinanțare
din
partea
Solicitantului este
de 2% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile
ale
proiectului.

Termen
limită

20.07.2020,
ora 12.00.

Informaţii
suplimentare

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte

B.
Orice
alte
autorități/instituții publice
care pot contribui la buna
implementare
a
proiectului
definite
conform Ordonanței de
Urgență nr. 57/2019
privind
Codul
Administrativ, Art. 5, litera
k) şi litera w).
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Axa
prioritară

AXA PRIORITARA
9 - SPRIJINIREA
REGENERĂRII
ECONOMICE ȘI
SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR
DEFAVORIZATE
DIN MEDIUL
URBAN,
PRIORITATEA DE
INVESTITII 9.1 Dezvoltare locală
sub
responsabilitatea
comunității
(DLRC)
POR/2018/9/9.1/
1/7REGIUNI

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectiv Specific OS
9.1
Reducerea
numărului
de
persoane aflate în risc
de
sărăcie
şi
excluziune
socială,
prin măsuri integrate

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

În conformitate cu prevederile POR 20142020, intervențiile sprijinite în cadrul
acestei priorități de investiții pot include
diverse tipuri de investiții, în funcție de
nevoile specifice identificate la nivel local în
cadrul SDL elaborate de către Grupurile de
Acțiune Locală și se referă la :
-investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale
-investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor
comunitare integrate medico-sociale;
-investiţii în infrastructura de educaţie –
construire
/reabilitare/modernizare/dotarea de
unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe,
grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale
etc.);
-investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate
respectiv:
-construcția/reabilitarea/modernizarea
dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale,
agrement și sport etc.;
-crearea/reabilitarea/modernizarea/
dotarea spațiilor publice urbane (străzi
nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților
publice, zone verzi neamenajate, terenuri
abandonate, zone pietonale și comerciale,
etc.)
-construirea/ dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

1.Unități
Administrativ
Teritoriale - membru în
Grupul de Acțiune Locală
din cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare;

Pentru
apelurile
POR/2019/9/9.1/1/
7REGIUNI
și
POR/2019/9/9.1/1/
BI
La nivel de proiect,
valoarea
minimă
aferentă
cheltuielilor eligibile
este de 30 000 euro
.

2.
Parteneriate
între
UAT
Oraș/Municipiu/
sectoarele
municipiului
București - membru în
Grupul de Acțiune Locală
din cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați
de servicii sociale

Contribuţia
solicitantului

beneficiarul
are
obligația asigurării
unei contribuții de
minim
2%
din
valoarea
cheltuielilor
eligibile, precum și
să asigure costurile
ne-eligibile
și
conexe
ale
proiectului.

Termen
limită

31.12.2021,
ora 10.00.

Informaţii
suplimentare

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte

3. Furnizori publici și
privati de servicii sociale
acreditați
conform
legislației în vigoare
4. .
Întreprinderile de
economie socială de
inserție
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Axa
prioritară

AXA PRIORITARA
9 - SPRIJINIREA
REGENERĂRII
ECONOMICE ȘI
SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR
DEFAVORIZATE
DIN MEDIUL
URBAN,
PRIORITATEA DE
INVESTITII 9.1 Dezvoltare locală
sub
responsabilitatea
comunității
(DLRC)
POR/2018/9/9.1/
1/IMM

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectiv Specific OS
9.1
Reducerea
numărului
de
persoane aflate în risc
de
sărăcie
şi
excluziune
socială,
prin măsuri integrate

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

În cadrul acestei priorități de investiții pot
include diverse tipuri de investiții, în
funcție de nevoile specifice identificate la
nivel local în cadrul SDL elaborate de către
Grupurile de Acțiune Locală și se referă la :
investiţiile în infrastructura de locuire –
construirea/ reabilitare/ modernizare
locuinţelor sociale; investiţii în
infrastructura de sănătate, servicii sociale –
constructia/ reabilitarea/ modernizarea/
dotarea centrelor comunitare integrate
medico-sociale; investiţii în infrastructura
de educaţie – construire/reabilitare/
modernizare/ dotarea de unităţi de
învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe,
şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate
respectiv:
construcția/reabilitarea/modernizarea
dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale,
agrement și sport etc.; crearea/
reabilitarea/modernizarea/ dotarea
spațiilor publice urbane (străzi
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/
modernizarea utilităților publice, zone verzi
neamenajate, terenuri abandonate, zone
pietonale și comerciale, etc.)

1.
UAT
Oraș/
Municipiu/sectoarele
municipiului București membru în GAL din cadrul
Listei SDL-urilor selectate
la
finanțare;2.
Parteneriate între UAT
Oraș/
Municipiu/
sectoarele
municipiului
București - membru în
GAL din cadrul Listei SDLurilor
selectate
la
finanțare
și lider de
parteneriat - și furnizori
publici și privați de servicii
sociale 3. Furnizori publici
și privati de servicii sociale
acreditați
4.
Întreprinderile
de
economie socială de
inserție

Pentru
apelul
POR/2019/9/9.1/1/Î
ntreprinderi valoarea minimă 20 000 euro.

Contribuţia
solicitantului

Pentru regiunile mai
puțin
dezvoltate,
rata de cofinanţare
(finanțarea maximă
nerambursabilă ce
poate fi acordată
pentru un proiect))
este de 98% din
valoarea totală a
cheltuielilor
eligibile, din care
95% contribuția din
partea
Fondului
European
de
Dezvoltare
Regională (FEDR) și
3%
contribuția
Bugetului de stat.

Termen
limită

01.06.2020,
ora 17.00.

Informaţii
suplimentare

http://www.fon
duriue.ro/images/fil
es/programe/C
U/POCU2014/2018/16.0
2/Rezultatele_fi
nale_ale_proces
ului_de_selecție
_SDL_februarie2
018.pdf

https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa
prioritară

2.
Îmbunătăţirea
situației
tinerilor
din
categoria
NEETs

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
2.3 Creșterea numărului
tinerilor NEETs inactivi
înregistrați la Serviciul
Public de Ocupare

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Activitățile eligibile sunt:
1.
Derularea
de
activități
pentru
identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe
aceia cu nivel scăzut de competențe și care au
dificultăți în a se integra social, precum și pentru
transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO
în vederea înregistrării. De asemenea, vor fi
furnizate informații relevante vis-a-vis de
posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru
găsirea unui loc de muncă de calitate/
posibilitatea deschiderii unei afaceri pe contpropriu sau de urmare a unui program de
formare, precum și oportunități de reîntoarcere în
sistemul de educație (măsurile de tip a doua șansă
AP 6-PI 8ii). În derularea acestor acțiuni se
încurajează aplicarea de soluții inovative sau de
multiplicare a soluțiilor inovative care s-au dovedit
a avea succes în alte State Membre, inclusiv prin
inițiative de cooperare transnațională. Tinerii
NEETs inactivi identificați vor fi înregistrați în baza
de date a SPO și vor beneficia de informare şi
consiliere profesională (o componentă obligatorie
a acestui serviciu fiind profilarea). Implementarea
acestor măsuri va facilita monitorizarea valorii
adăugate a intervențiilor dedicate tinerilor NEETs.
Tinerii NEETs înregistrați la SPO vor beneficia de
monitorizare pe parcursul implicării lor în
programele dedicate.

Solicitanţi
eligibili

ANOFM, în calitate
de SPO (inclusiv
unităţile
cu
personalitate
juridică
din
subordinea sa)

Valoare
grant
Valoarea
maximă eligibilă
a unui proiect
este
de
49.000.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%
pentru regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia )si
20% pentru
regiunile mai
dezvoltate
(București Ilfov)

Termen limită
Termen limita de
depunere 31
decembrie 2023

Informaţii
suplimentare

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

2.
Derularea de campanii de informare şi
conștientizare dedicate tinerilor din categoria
NEETs, luând în considerare situația lor diferită
(cei ce au părăsit timpuriu școala, cei care nu au
reușit să-şi găsească un loc de muncă după
terminarea educației secundare cu sau fără
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
calificare şi absolvenții de învățământ superior,
persoanele sărace, persoanele cu nivel de
educație scăzut sau minoritățile etc.), care să
faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date
NEETs.
3.
Monitorizarea
tinerilor NEETs.

3. Locuri de
muncă pentru
toți

3.1 Creșterea gradului de
ocupare a șomerilor și
persoanelor inactive din
Valea Jiului (OS 3.1
Creșterea
ocupării
șomerilor și a persoanelor
inactive, cu accent pe
şomerii de lungă durată,
lucrătorii vârstnici (55-64
ani),
persoanelor
cu
dizabilități, persoanelor cu
nivel redus de educație)

măsurilor

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%.

Terman de
depunere 13
ianuarie 2020 10 aprilie 2020

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:

dedicate

1. Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării;
2. Organizarea și derularea de programe de
formare profesională a adulților;
3. Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale;
4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv
persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D,
respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”
(conform Procedurii de lucru aprobată prin
Ordinul Președintelui ANOFM2), în vederea
sprijinirii acestora pentru participarea la
activitățile proiectului.

1.
Furnizori
acreditați de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării
forței de muncă
2.
Furnizori
autorizați
de
formare
profesională
3. Centre autorizate
de
evaluare
și
certificare
a
competențelor
profesionale
obținute pe alte căi
decât cele formale
4.
Asociații
și
fundații
5.
Organizații
patronale
6.
Camere
de
Comerţ şi Industrie
7. Universități

Valoarea
maximă eligibilă
a unui proiect
este de 400.000
euro

www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa
prioritară

4. Incluziunea
socială
și
combaterea
sărăciei

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

3.4. Creșterea gradului de
ocupare a șomerilor și
persoanelor inactive din
Valea Jiului (OS 3.4
Îmbunătăţirea nivelului de
competenţe, inclusiv prin
evaluarea și certificarea
competențelor dobândite
în sistem non-formal și
informal al șomerilor și
persoanelor inactive, cu
accent pe şomerii de lungă
durată, lucrătorii vârstnici
(55-64 ani), persoanelor cu
dizabilităţi, persoanelor cu
nivel redus de educație)

1. Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării;

4.9 Screening cancer de col
uterin - etapa II - NordVest,
Centru,
Sud
Muntenia, Nord-Est (OS 4.9
Creșterea numărului de
persoane care beneficiază
de programe de sănătate și
de servicii orientate către
prevenție,
depistare
precoce
(screening),
diagnostic și tratament
precoce pentru principalele
patologii)

1. Furnizarea serviciilor de sănătate din
programele regionale de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament al leziunilor
precanceroase ale colului uterin

2. Organizarea și derularea de programe de
formare profesională a adulților;
3. Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale;
4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv
persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C și D,
respectiv ”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil”
(conform Procedurii de lucru aprobată prin
Ordinul Președintelui ANOFM2), în vederea
sprijinirii acestora pentru participarea la
activitățile proiectului.

2. Activități de informare, educare, conștientizare
a grupului țintă al serviciilor de screening al
cancerului de col
3. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter
personal

Solicitanţi
eligibili

1.
Furnizori
acreditați de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării
forței de muncă
2.
Furnizori
autorizați
de
formare
profesională
3. Centre autorizate
de
evaluare
și
certificare
a
competențelor
profesionale
obținute pe alte căi
decât cele formale
4.
Asociații
și
fundații
5.
Organizații
patronale
6.
Camere
de
Comerţ şi Industrie
7. Universități
Ministerul
Sănătății/autorități
publice/Universități
publice de Medicină
și Farmacie/Ordinul
Asistenților
Medicali
Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților
Medicali (inclusiv
cei din autorităţile
de sănătate publică,
institutele
şi
instituţiile

Valoare
grant
Valoarea
maximă eligibilă
a unui proiect
este de 400.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%.

Termen limită
Terman de
depunere 13
ianuarie 2020 10 aprilie 2020

Informaţii
suplimentare

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

20 mil. euo

Contributia UE
85% și
contributia
nationala 15%

Termen limita de
depunere 18
februarie 2020

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

4.9 Screening cancer de
sân - etapa II - Nord-Vest,
Vest, Nord-Est, Sud-Est (OS
4.9 Creșterea numărului de
persoane care beneficiază
de programe de sănătate și
de servicii orientate către
prevenție,
depistare
precoce
(screening),
diagnostic și tratament
precoce pentru principalele
patologii)

1.
Furnizarea de servicii de sănătate prin
programe regionale de prevenție, depistare
precoce, diagnostic și tratament precoce al
leziunilor mamare incipiente

Solicitanţi
eligibili

medicale) singure
sau în parteneriat
cu actori relevanți
(alte
autorități
publice centrale și
locale, universităţi,
ONG-uri etc.).

2. Activități de informare, educare, conștientizare
a grupului țintă al serviciilor de screening pentru
cancerul de sân.
3. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter
personal

Ministerul
Sănătății/autorități
publice/Universități
publice de Medicină
și Farmacie/Ordinul
Asistenților
Medicali
Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților
Medicali (inclusiv
cei din autorităţile
de sănătate publică,
institutele
şi
instituţiile
medicale) singure
sau în parteneriat
cu actori relevanți
(alte
autorități
publice centrale și
locale, universităţi,
ONG-uri etc.)

Valoare
grant

16 mil euro

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Contributia UE
85% și
contributia
nationala 15%

Termen limita de
depunere 28
februarie 2020,
ora 16:00.

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa
prioritară

5. Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilitat
ea comunității

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

4.9
Screening
cancer
colorectal - etapa II - Vest,
Sud-Vest Oltenia, Sud
Muntenia,
Sud-Est,
București – Ilfov (OS 4.9
Creșterea numărului de
persoane care beneficiază
de programe de sănătate și
de servicii orientate către
prevenție,
depistare
precoce
(screening),
diagnostic și tratament
precoce pentru principalele
patologii)

1. Furnizarea serviciilor de sănătate din
programele de prevenție, depistare precoce,
diagnostic și tratament precoce al leziunilor
precanceroase colorectale

5.1
Sprijin
pentru
funcționarea
GAL
(depunere
cereri
de
finanțare în MySMIS) regiuni
mai
puțin
dezvoltate și regiunea
București-Ilfov (Etapa III ) (OS
5.1
Reducerea
numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din
comunitățile marginalizate
(roma și non-roma) din
orașe cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele
cu populație aparținând

1. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii, de exemplu:

2. Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter
personal

- participarea la programe de ucenicie; - stagii
pentru persoanele din cadrul comunităților
marginalizate; - informare și consiliere
profesională; - formare profesională; - alte măsuri
de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă,
inclusiv prin măsuri de acompaniere; - evaluarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și
informal; - alte tipuri de intervenții identificate ca
fiind necesare.
2.
Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
3. Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii

Solicitanţi
eligibili

Ministerul
Sănătății/autorități
publice/Universități
publice de Medicină
și Farmacie/Ordinul
Asistenților
Medicali
Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților
Medicali (inclusiv
cei din autorităţile
de sănătate publică,
institutele
şi
instituţiile
medicale) singure
sau în parteneriat
cu actori relevanți
(alte
autorități
publice centrale și
locale, universităţi,
ONG-uri etc.)
Autorități publice
locale și unități cu
personalitate
juridică aflate în
sau
coordonarea
subordonate
acestora; - Furnizori
publici de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării
forței de muncă şi
furnizori de servicii
specializate pentru
stimularea ocupării
forței de muncă
privaţi acreditați în

Valoare
grant
25 mil euro

81.200.277,55
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%
pentru regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia )si
20% pentru
regiunile mai
dezvoltate
(București Ilfov)

Termen limita de
depunere 28
februarie 2020,
ora 16

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 10%
pentru regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia ) si
5% pentru
regiunile mai
dezvoltate

Termen limita de
depunere 31
decembrie 2021

Informaţii
suplimentare

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

minorității roma, prin
implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în
contextul mecanismului de
DLRC)

Acţiuni/operaţiuni eligibile
sociale/ medicale/ medicosociale, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate
4. Sprijin pentru creșterea accesului și participării
la educație: educația timpurie (de nivel
antepreșcolar și preșcolar), învățământ primar și
secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea
părăsirii timpurii a școlii, precum și pentru
îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea
învățământul dual, ca parte a învățământului
profesional și tehnic.
5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit
ale persoanelor din grupul țintă (lucrări de
reparații, izolație termică și încălzirea locuinței,
îmbunătățirea igienei locuinței și a spațiilor
conexe, servicii de branșare la utilități), pentru a
reduce pericolul pe care locuirea precară îl
reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a
facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a
condițiilor de învățare și ocupare a persoanelor
din grupul țintă.
6. Asistență juridică pentru reglementarea actelor
de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo
unde este cazul). În cadrul acestei activități se va
acorda sprijin pentru furnizarea de asistență
juridică pentru reglementarea actelor de
identitate, de proprietate, de stare civilă, de
obținere a drepturilor de asistență socială
(beneficii de asistență/ servicii sociale)
7. Combaterea discriminării și a segregării:
campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni
specifice în domeniul combaterii discriminării,
acțiuni de implicare activă și voluntariat a/al
membrilor comunității pentru soluționarea
problemelor cu care se confruntă comunitatea,
acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea
și consolidarea de parteneriate

Solicitanţi
eligibili

conformitate
cu
prevederile
Hotararii
Guvernului
nr.
277/21.03.2002
privind aprobarea
Criteriilor
de
acreditare
a
furnizorilor
de
servicii specializate
pentru stimularea
ocupării forţei de
muncă,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
Furnizori autorizați
de
formare
profesională
–
autorizați
în
conformitate
cu
prevederile
Ordonanței
Guvernului
nr.129/31.08.2000
privind
formarea
profesionala
a
adultilor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare; - Centre
autorizate
de
evaluare
și
certificare
a
competențelor
profesionale
obținute pe alte căi

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

(București Ilfov)

Termen limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

decât cele formale,
acreditate conform
Ordinului
ministrului
educaţiei
şi
cercetării
şi
al
ministrului muncii,
solidarităţii sociale
şi
familiei
nr.
4.543/468/2004,
pentru aprobarea
Procedurii
de
evaluare
şi
certificare
a
competenţelor
profesionale
obţinute pe alte căi
decât cele formale,
cu modificările şi
completările
ulterioare;
Furnizori de servicii
sociale acreditați în
condițiile legii;
Asociații și fundații
– persoane juridice
de drept privat
constituite conform
Ordonanței
Guvernului
nr.26/30.01.2000
cu
privire
la
asociații și fundații,
cu modificările și
completările
ulterioare;
Organizații sindicale
(sindicate, federații

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

sindicale,
confederații
sindicale sau uniuni
sindicale teritoriale)
- persoane juridice
de drept privat,
constituite
în
conformitate
cu
Legea
dialogului
social
nr.62/10.05.2011,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
Organizații
patronale
(patronate,
federații patronale,
confederații
patronale
sau
uniuni
patronale
teritoriale)
persoane juridice
de drept privat fără
scop patrimonial,
constituite
în
conformitate
cu
Legea
dialogului
social
nr.62/10.05.2011,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
Întreprinderi sociale
de
inserție
–
persoane juridice

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

atestate conform
Legii nr.219/2015
privind economia
socială,
cu
modificările
și
completările
ulterioare;
Angajatori
persoane juridice
de drept privat
constituite conform
Legii
nr.31/16.11.1990
privind societățile,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare; - Camere
de
Comerţ
şi
Industrie
–
persoane juridice
de utilitate publică,
organizații
autonome,
neguvernamentale,
fără
scop
patrimonial,
organizate
în
temeiul dispoziţiilor
din
Legea
camerelor
de
comerţ
din
România
nr.335/06.12.2007,
cu modificările şi
completările
ulterioare;

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

6. Educație și
competențe

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

6.3 Curriculum național
pentru
învățământul
primar și gimnazial (OS 6.3
Reducerea părăsirii timpurii
a școlii prin măsuri
integrate de prevenire și de
asigurare a oportunităților
egale
pentru
elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu accent pe
elevii aparținând minorității
roma și elevii din mediul
rural
/
comunitățile
dezavantajate
socioeconomic)

1. Măsuri de asigurare a oportunităților egale
pentru copiii în risc de abandon școlar, în special
prin programe de sprijin individualizat și adaptare
curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi
de învățare;

6.5 Curriculum național
pentru
învățământul
primar și gimnazial (OS 6.5
Creșterea numărului de
oferte
educaționale
orientate pe formarea de
competențe și pe utilizarea
de soluţii digitale / de tip
TIC în procesul de predare)

1. Reformarea/pilotarea/validarea curriculum-ului
școlar obligatoriu (inclusiv pentru învățământul
special și învățământul de tip a doua șansă), în
vederea orientării pe formarea de competențe
cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor
pentru învăţământul primar şi secundar, inclusiv
prin utilizarea de soluţii digitale.

Solicitanţi
eligibili

Ministerul Educației
Naționale (MEN)

2. Promovarea măsurilor integrate de prevenire,
informare, consiliere şi mentorat destinate
elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, care
promovează activitățile extra-curriculare cu
accent pe dobândirea de competențe cheie etc.

Valoare
grant
38.971.103,25
euro
pentru
apelul
de
proiecte
destinat
regiunilor mai
puțin dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și SudMuntenia);
- 4.961.396,75
euro
pentru
apelul
de
proiecte
destinat regiunii
mai dezvoltate
(București Ilfov)

2. Elaborarea de materiale didactice care sprijină
implementarea curriculum-ului (ghiduri, resurse
educaționale pentru elevi și cadre didactice), în
special cele de tipul resurselor educaționale
deschise.
3. Realizarea de studii tematice privind aplicarea
curriculumului
optimizat
și
achizițiile
competențelor cheie, cu focalizare pe copiii și

Ministerul Educației
Naționale (MEN)

38.971.103,25
euro
pentru
apelul
de
proiecte
destinat
regiunilor mai
puțin dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și SudMuntenia);
- 4.961.396,75
euro
pentru
apelul
de

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%
pentru regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia )si
20% pentru
regiunile mai
dezvoltate
(București Ilfov)

Termen limita de
depunere 30
decembrie 2020

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%
pentru regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia )si
20% pentru
regiunile mai
dezvoltate
(București Ilfov)

Termen limita de
depunere 30
decembrie 2020

Informaţii
suplimentare

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

6.6 Curriculum național
pentru
învățământul
primar și gimnazial (OS 6.6
Îmbunătățirea
competențelor personalului
didactic din învățământul
pre-universitar în vederea
promovării unor servicii
educaționala de calitate
orientate
pe
nevoile
elevilor și a unei școli
incluzive)

Acţiuni/operaţiuni eligibile
tinerii din minoritatea roma, copii din medii
dezavantajate socio-economic, din mediul rural și
copii/tineri cu dizabilități.

1. Dezvoltarea competențelor profesionale pentru
personalul
didactic
din
învățământul
preuniversitar primar și gimnazial, în vederea
utilizării metodelor activ-participative de educație
bazate pe noul curriculum centrat pe competente
cheie şi pe nevoile elevilor, în special în cazul
personalului care lucrează cu copiii aparținând
grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând
minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitățile dezavantajate socioeconomic.
2. Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii
obiectivelor specifice stabilite în cadrul acestei PI
(ex. activități de formare care promovează
incluziunea, activități de formare în aria elaborării
de resurse educaționale deschise pentru
facilitarea implementării curriculumului, activități
de formare pentru echipele manageriale în aria
monitorizării impactului măsurilor privind
creșterea accesului la educație etc).

Solicitanţi
eligibili

Ministerul Educației
Naționale (MEN)

Valoare
grant

proiecte
destinat regiunii
mai dezvoltate
(București Ilfov)

38.971.103,25
euro
pentru
apelul
de
proiecte
destinat
regiunilor mai
puțin dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest,
Vest, Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și SudMuntenia);
- 4.961.396,75
euro
pentru
apelul
de
proiecte
destinat regiunii
mai dezvoltate
(București Ilfov)

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 15%
pentru regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
Nord-Vest, Vest,
Sud-Vest
Oltenia, Centru,
Sud-Est și Sud
Muntenia )si
20% pentru
regiunile mai
dezvoltate
(București Ilfov)

Termen limita de
depunere 30
decembrie 2020

Informaţii
suplimentare
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
Axa prioritară
1. Îmbunătățirea
mobilității prin
dezvoltarea
rețelei TEN-T și a
metroului

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

1.2. Dezvoltare
TEN-T centrală feroviar

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare
aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv achiziția
materialului rulant necesar operării pe rețelele
construite, a componentei ERTMS aferente, şi
dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major
asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua
TEN-T central;
- Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de
mare viteză;
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

1.3
Îmbunătățirea
condițiilor de
navigație,
dezvoltarea
infrastructurii
portuare și a
infrastructurii
locale
intermodale/mu
ltimodale

- Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de
navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale
Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe
TEN-T centrală, inclusiv achiziţia de echipamente şi
nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii
pe Dunăre;

Solicitanţi
eligibili

- Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor
situate pe rețeaua TEN-T centrală, inclusiv
componente aferente transportului intermodal și
suprastructură;

- Administratorul
infrastructurii de
transport feroviar,
desemnat conform
legislaţiei în vigoare,
cu atribuţii în
dezvoltarea
proiectelor de
investiţii;
- Parteneriate cu alţi
potenţiali beneficiari;
- Ministerul
Transporturilor;
- Alte structuri
desemnate prin
ghidul solicitantului
- Administratorii
canalelor navigabile
şi administratorii
porturilor maritime şi
fluviale, desemnaţi
conform legislaţiei în
vigoare, cu atribuţii
în dezvoltarea
proiectelor de
investiţii, operatori
portuari;

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte, pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

- Parteneriate cu alţi
potenţiali beneficiari;
- Ministerul
Transporturilor.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Bugetul apelului este
de 1.408,00 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

75% Fondul de
Coeziune/Fondul
European de
Dezvoltare
Regională și
25% Bugetul de
Stat

Perioada de
depunere:
30.05.2016
–
31.12.2022

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

256 MIL EURO

A. Pentru
beneficiarii
finanțați din
bugetul de stat /
bugetul
Ministerului
Transporturilor
(75% FEDR + 25%
buget de stat)
Contribuţia)

Perioada
de
depunere:
15.12.
2017, –
31.12.2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%
B. Pentru
beneficiarii
finanțați de la
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Axa prioritară

2 Dezvoltarea
unui sistem de
transport
multimodal, de
calitate, durabil şi
eficient

Domeniu de
intervenţie

2.3 Dezvoltarea
infrastructurii
aeroportuare

Acţiuni/operaţiuni eligibile

A. Proiecte noi de investiţii în infrastructura
aeroportuară având ca obiectiv construcția /
extinderea / modernizarea de terminale, respectiv
reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de
mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite
de măsuri de protecţia mediului
- Construcție / extindere / modernizare terminale;
- Reabilitare / modernizare / extindere suprafețe de
mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.);
- Instalații aferente infrastructurii aeroportuare
(balizaj, sisteme iluminare, etc.);
- Investiții care vizează siguranța și securitatea pentru
infrastructura de transport aerian, inseparabile de
obiectivele proiectului, în corelare cu tipurile de
activități cu caracter non-economic prezentate în
anexa 10;
B.Proiecte noi de investiții în infrastructura
aeroportuară care vizează activități de natură non economică din domeniul siguranței și securității
- Investiții care vizează siguranța și securitatea pentru
infrastructura de transport aerian în corelare cu
tipurile de activități cu caracter non-economic
prezentate în Anexa 10;
C. Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de
investiții în infrastructura aeroportuară care vizează
activități de natură non - economică din domeniul
siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și
post 2020 (după caz)
- Activități de pregătire a investițiilor (Studiu de
Fezabilitate, Analiza Cost - Beneficiu, Analiza

Solicitanţi
eligibili

Autoritățile și
companiile naționale,
autoritățile publice
locale, regiile
autonome,
societățile și
entitățile naționale și
private care
administrează și /
sau au în concesiune
infrastructura
aeroportuară

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

bugetele locale
(75% FEDR + 23%
buget de stat)
Contribuţia)

Bugetul apelului este
de 43,96 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 2%
A. Pentru
beneficiarii
finanțați din
bugetul de stat /
bugetul
Ministerului
Transporturilor
(85% FEDR + 15%
buget de stat)
Contribuţia)

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termen
limită
31.12.2020

https://www.fon
duristructurale.ro

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%
B. Pentru
beneficiarii
finanțați de la
bugetele locale
(85% FEDR + 13%
buget de stat)
Contribuţia,
Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului
2%)
C. Pentru
beneficiari privati
85% Fondul
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

2.4
Îmbunătățirea
condițiilor de
navigație,
dezvoltarea
infrastructurii
portuare și a
infrastructurii
locale
intermodale/mu
ltimodale

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului
etc) care vizează siguranța și securitatea pentru
infrastructura de transport aerian în corelare cu
tipurile de activități cu caracter non-economic
prezentate în anexa 10;
Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale
şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de
transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la
transportul rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi
fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele
multimodale;
Modernizarea/dezvoltarea infrastructurii și
suprastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale
de mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea
oferirii de condiţii optime pentru pentru transportul
naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii
portuare şi alte echipamente.

Solicitanţi
eligibili

Administratori de
infrastructură de
transport pentru
toate modurile

Valoare grant

133,20 MIL EURO

• Autorităţile publice
locale
• Operatori portuari
• Operatori de
terminale
intermodale

Contribuţia
solicitantului

European de
Dezvoltare
Regională și
15% Bugetul de
Stat
A. Pentru
beneficiarii
finanțați din
bugetul de stat /
bugetul
Ministerului
Transporturilor
(75% FEDR + 25%
buget de stat)
Contribuţia)

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada
de
depunere:
15.12.
2017, –
31.12.2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

Perioada de
depunere:
30.05.2016
–
31.12.2022

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperational-

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%
B. Pentru
beneficiarii
finanțați de la
bugetele locale
(75% FEDR + 23%
buget de stat)
Contribuţia)

2.7 Dezvoltarea
transportului
feroviar

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a

sistemului feroviar, în acord cu propunerile formulate
prin MPGT și studiile de fundamentare
- Studii și investiții în eficientizarea calității serviciului
oferit prin sprijinirea procesului de reformă
- Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea
rapidă a calității serviciilor pe magistralele prioritare,

- Autoritatea
responsabilă cu
realizarea reformei
feroviare (MT/ARF)
- Administratorul
infrastructurii de
transport feroviar de

Bugetul apelului este
de 447,28 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 2%
75% Fondul de
Coeziune/Fondul
European de
Dezvoltare
Regională și
25% Bugetul de
Stat
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Axa prioritară

3.Dezvoltarea
infrastructurii de
mediu în condiții d
e
management
eficient al
resurselor

Domeniu de
intervenţie

OS 3.1.
Reducerea
numărului
depozitelor
neconforme și
creșterea
gradului de
pregatire pentru
reciclare a
deșeurilor în
România

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

cuprinzând: (i) achiziția de material rulant modern,
eficient (inclusiv pentru intervenții de deszăpezire) și
cu capacități de interoperabilitate (ERTMS); (ii)
îmbunătățirea mersului de tren (frecvență mai mare,
mers cadențat) (iii) modernizarea gărilor, prioritar pe
TEN-T central (corelat cu MPGT), (iv) eliminarea
restricțiilor de viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea
schimbătoarelor, etc.), alte măsuri care asigură
îmbunătăţire a serviciilor;
- Investiții orientate spre eficientizarea sectorului
feroviar (electrificarea liniilor, eficiență energetică
etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T
central
- Reabilitare / modernizarea infrastructurii de
transport feroviar, fiind prioritizate proiectele fazate,
precum şi cele prioritizate conform MPGT, cu accent
pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale
- Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea
portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020

interes naţional.
- Ministerul
Transporturilor
- Alte categorii de
beneficiari relevante

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea
sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu
respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea
pentru reutilizare, reciclare, alte metode de
valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și
reabilitarea de depozite neconforme şi
deschiderea/extinderea de noi depozite,
implementarea sistemelor de colectare selectivă,
construcţia de instalații de transfer și
valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare
şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare
mecano-biologică ş.a.
- Consolidarea capacităţii instituţionale a beneficiarilor
în domeniul sistemelor integrate de management al
deşeurilor, ca parte integrantă a proiectelor
individuale;
- Implementarea unui sistem integrat de management
al deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti;

- Asociaţiile de
Dezvoltare
Intercomunitară prin
Consiliile Județene/
Primăria Municipiului
Bucureşti
-Ministerul Mediului
și instituții publice cu
responsabilități în
domeniul
managementului
deșeurilor
-Ministerul Mediului/
Administrația
Fondului de Mediu
pentru proiecte de
închidere a
depozitelor

Valoare grant

Bugetul alocat
apelului este de
131,59 milioane
euro.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Pentru beneficiari
autorități publice
locale: 85%
Fondul de
Coeziune, 13%
buget de stat şi
2% buget local.

Perioada
de
depunere:
31 mai
2019 – 31
decembrie
2021

Informaţii
suplimentare

infrastructuramare

http://www.fon
duri-ue.ro
http://www.fon
duristructurale.ro/

Pentru beneficiari
instituții centrale,
finanțate de la
bugetul de stat:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 15%
contribuția
beneficiarului
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Axa prioritară

4. Protecția
mediului prin măs
uri de conservare
a
biodiversității,
monitorizarea
calității aerului și
decontaminare a
siturilor
poluate istoric

Domeniu de
intervenţie

4.1 Refacerea
ecosistemelor
degradate (OS
4.1 „Creşterea
gradului de
protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate” –
ecosisteme
degradate)

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

neconforme de
deșeuri industriale
periculoase și
nepericuloase.

- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a
serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice
etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord
cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul
marin
- Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de
ape curgătoare și a serviciilor furnizate
- Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a
serviciilor furnizate
- Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a
serviciilor furnizate

-Regia Națională a
Pădurilor - Romsilva,
Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare
în Silvicultură "Marin
Drăcea", Regia
Autonomă
„Administrația
Patrimoniului
Protocolului de Stat,
institute publice de
cercetare sau
instituții de
învățământ de stat
cu profil silvic, regii
autonome de interes
local care
administreaza
conform Codului
silvic fondul forestier
proprietate publică a
unităţilor
administrativteritoriale
-Administraţia
Naţională «Apele
Române» în calitate
de administrator al
apelor din domeniul
public
- Agenția Domeniilor
Statului în calitate de
administrator al

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

(85% FEDR + 15%
buget de stat)
Contribuţia)

Perioada
de
depunere:
14.12.
2018, ora
10.00 –
31.12.2020,
ora 10.00

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

(buget de stat)

75,2 MIL EURO
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

4.2 Creșterea
nivelului de
evaluare și
monitorizare a
calității aerului
la nivel național

Sunt vizate următoarele tipuri de acțiuni:
1. Dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a
Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de
echipamente de monitorizare a poluanților și
instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de
echipamente de monitorizare a unor poluanți noi,
pentru care până în acest moment nu există
determinări;
2. Dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere
a emisiilor de poluanți în aer;
3. Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu
cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea
poluanților emiși în aer

4.3
Decontaminarea
siturilor poluate
istoric
(OS 4.3.
Reducerea
suprafețelor
poluate istoric)

Sunt vizate proiecte noi de investiții pentru
decontaminarea şi ecologizarea siturilor poluate
istoric, inclusiv refacerea ecosistemelor naturale şi
asigurarea calităţii solului în vederea protejării
sănătăţii umane.

Solicitanţi
eligibili

pajiștilor proprietate
publică a statului,
unități administrativ
teritoriale în calitate
de administratori ai
pajiștilor proprietate
publică a comunelor,
orașelor, etc
- Administratori
desemnați în
condițiile legii și /sau
proprietari de peșteri
aflate în proprietate
publică
Ministerul Mediului,
individual sau în
parteneriat.

Autorităţile publice
sau alte organisme
publice, inclusiv
structuri
subordonate
acestora, pentru
situri contaminate
istoric aflate în
proprietate sau puse
la dispoziţia acestora

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

15.294.118 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85%
Fondul
European
de
Dezvoltare
Regională,
15% contribuția
beneficiarului
(buget de stat)

Perioada
de
depunere
21.01.2019
–
31.12.2020

http://www.fond
uri-structurale.ro

5.716.409 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

1. Pentru
beneficiari
instituții centrale,
finanțate de la
bugetul de stat:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 15%
contribuția

Perioada
de
depunere
09.07.2018
–
31.12.2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

21

Axa prioritară

Axa prioritară 5
Promovarea
adaptării la
schimbările
climatice,
prevenirea şi
gestionarea
riscurilor

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

5.2.
Consolidarea
capacității de
reacție în caz de
dezastre (OS 5.2
Creșterea
nivelului de
pregătire pentru
o reacție rapidă
și eficientă la
dezastre a
echipajelor de
intervenție)

- Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru
situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament
de intervenţie care să permită reducerea timpului de
intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de
dezastru major, protecţia personalului de intervenţie,
creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea
mediului, prin achiziționarea de echipamente și
mijloace de intervenție specifice pentru intervenții de
tip multi-risc

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

de către proprietar –
printr-un act juridic în vederea
implementării
proiectului.

- Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de
pregătire a personalului din serviciile de urgenţă
profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi
poligoanelor specializate de pregătire în domeniile
CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea
de muniţie, prin:
a) Construcția/reabilitarea unor centre și poligoane de
pregătire a personalului din serviciile de urgență
pentru intervenții de tip multi-risc
b) Dotarea cu echipamente și materiale cu caracter
permanent a centrelor şi poligoanelor specializate de

Inspectoratul
General
pentru
Situaţii de Urgenţă şi
instituţiile aflate în
subordine
Serviciul
de
Telecomunicații
Speciale
- Instituţii
specializate care pot
interveni pentru
gestionarea unor
situații de urgență
specifice, numai în
parteneriat cu IGSU.

Contribuţia
solicitantului

beneficiarului
(buget de stat)
2. Pentru
beneficiari
autorități publice
locale / instituții
subordonate
acestora,
finanțate de la
bugetul de local:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 13%
buget de stat şi
2% buget local
15.168.961 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85% Fond de
Coeziune + 15%
buget de stat

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termen de
depunere:
25 iunie
2018 - 31
decembrie
2022

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
pregătire construite/reabilitate în domeniile de
competență a IGSU – stingerea incendiilor, căutare –
salvare din medii ostile vieţii, salvare de la înălțime,
prim-ajutor calificat, CBRN și asanare pirotehnică

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termen
limită - 31
decembrie
2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr

- Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor
şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării
interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul
gestionării situaţiilor de urgenţă, prin amenajarea și
dotarea dispeceratelor și centrelor de conducere și
coordonare a intervenției și achiziționarea sistemelor
de comunicații și a echipamentelor aferente acestora;
- Construirea și dotarea unor centre regionale de
intervenție multi-risc în vederea asigurării unui
răspuns oportun și eficient la nivel regional și
completarea și dotarea centrelor rapide de
intervenție, prin achiziționarea de sisteme informatice
ce pot răspunde necesității de intervenție rapidă în caz
de urgență
- Alte tipuri de activități:
a) Activități vizând creşterea gradului de
conştientizare în legătură cu riscul producerii
dezastrelor, ca parte integrantă a proiectelor de
investiții, și al căror buget să nu depășească 5% din
cheltuielile investiționale
b) Managementul de proiect, ca parte integrantă
a proiectelor de investiții;
c) Activitățile de informare și promovare a
proiectului, conform regulilor de informare și
publicitate
Axa prioritară 6
Promovarea
energiei curate şi
eficienţei
energetice în

6.1 Creşterea
producţiei de
energie din
resurse
regenerabile mai

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi
eligibile:
1. Modernizarea reţelelor de distribuţie energie
electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV
2. Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică

Operatorii
de
distribuţie/transport
a energiei electrice
care preiau energie
produsă din resurse

18.373.317,37 euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

-
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Axa prioritară
vederea susţinerii
unei economii cu
emisii scazute de
carbon

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

puţin exploatate
(biomasă, biogaz,
geotermal) sectorul
distribuţie

cu o tensiune nominală de până la 110 kV
3. Activitatea de întărire a rețelei electrice în amonte
de punctul de racordare;
4. Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus
pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul
dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea
preluării energiei produse din resurse regenerabile în
condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, în
conformitate cu OS 6.1-sectorul distribuție. Din
această categorie pot face parte proiecte-pilot microgrid, cu soluții specifice rețelelor inteligente: stocarea
energiei, flexibilitate, etc.

regenerabile
energie

de

6.1. Creşterea
producţiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
puţin exploatate
(biomasă, biogas,
geotermal) –
sectorul
producţie
(OS 6.1)

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de
producţie a energiei electrice și/sau termice din
biomasă şi biogaz
- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de
producţie a energiei termice pe bază de energie
geotermală

- Unităţi
administrativ
teritoriale (UAT)/
subdiviziunile
administrativteritoriale care
produc energie
termică în scopul
furnizării în reţeaua
de transport şi
distribuţie.
- Asociaţiile de
Dezvoltare
Intercomunitară
(ADI) care produc
energie termică în
scopul furnizării în
reţeaua de transport
şi distribuţie.
- Societăţile,
constituite conform
prevederilor Legii nr.
31/1990, republicată,
cu modificările şi

83.858.824 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

85% FEDR + 15%
buget de stat.

Termen
limită - 31
decembrie
2020

Informaţii
suplimentare

ogramuloperationalinfrastructuramare

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

6.2 Reducerea
consumului de
energie la nivelul
consumatorilor
industriali

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Valoare grant

completările
ulterioare.

Instalaţii/echipamente necesare realizării de sisteme
de monitorizare a consumului de energie la
întreprinderi (societăţi) din industrie cu consumuri de
peste 1.000 tep/an, în scopul de reducere imediată și
pe termen scurt (1 – 5 ani) a pierderilor de energie,
localizarea punctelor de aplicare şi cuantificarea
potenţialului de reducere a consumului de energie si
pentru maximizarea eficienţei măsurilor de creştere a
eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior de catre
solicitant, inclusiv:
- Sisteme de monitorizare (hardware şi software):
senzori pentru instrumente de măsură şi/sau
instrumente de măsură şi dispozitive de control pentru
date de proces industrial;
RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare
date din proces industrial sau din câmp, sistem de
comunicare date, staţie;
- Sistem de comunicare date;
- Staţie master (staţia la care ajung toate comunicaţiile
şi care este legată de toate echipamentele şi
subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor,
recomandare a unor soluţii sau acţiuni şi/sau
optimizarea acestor acţiuni.
- Alte echipamente, numai dacă sunt necesare
implementării proiectului (ex. autolaboratoare de
măsurări energetice, analizoare de gaze, etc).

6.3 Reducerea
consumului
mediu de
energie electrică

Solicitanţi
eligibili

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi
eligibile:
- Realizarea sistemelor de măsurare inteligentă a
energiei electrice (subsisteme de măsurare,

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Societăţile cu
personalitate juridică
(denumite în
continuare societăți)
din industrie cu
consumuri de peste
1.000 tep/an
(definite drept mari
consumatori de
energie, conform
ANRE) care trebuie
să implementeze
sisteme de
monitorizare în
vederea identificării
rapide a soluţiilor
non-cost de reducere
a consumurilor şi
care trebuie să
deţină un instrument
puternic de urmărire
şi cuantificare a
efectelor pozitive ale
aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei
energetice

7.884.197 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85% FEDR + 15%
buget de stat.

Termen
limită - 31
decembrie
2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

Operatorii
concesionari
de
distribuţie
energie
electrică, care se

33.117.647 euro

-

Termen
limită - 31
decembrie
2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogram-

(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

la nivelul
locuinţelor

subsisteme de transmitere a informaţiilor/datelor,
subsisteme
de
gestiune/management
a
informaţiilor/datelor colectate și stocate în contoare),
incluzând toate elementele componente ale unui
sistem de măsurare inteligentă;
- Modernizarea/retehnologizarea şi/sau extinderea
rețelei de distribuție de joasă/medie tensiune (ex.
stații de transformare cu echipamentele aferente,
rețeaua de distribuție, posturile de transformare) și
integrarea echipamentelelor îintr-un sistem SCADA,
aferente zonei omogene din proiectul propus;
- Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate
eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că
sunt absolut necesare realizarii implementării
sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu
OS 6.3.

6.4. Creșterea
economiilor în
consumul de
energie primară
produsă în
sisteme de
cogenerare de
înaltă eficienţă
(OS 6.4)

- Realizarea / modernizarea centralelor electrice de
cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe
gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori
- Realizarea / modernizarea centralelor electrice de
cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze
reziduale provenite din procese industriale la nivelul
întreprinderilor

Solicitanţi
eligibili

supun obligaţiilor de
implementare
a
contorizării
inteligente
în
proporţie de 80%
până
în
2020
(conform Ordinului
ANRE nr. 145/2014
privind
implementarea
sistemelor
de
măsurare inteligentă
a energiei electrice,
cu modificările şi
completările
ulterioare, în vigoare
la data depunerii
solicitării).
- Societăţi comerciale
din industrie /
reprezentantul
desemnat al unui
parc industrial
(administratorul
parcului sau
distribuitorul de
energie al parcului)
(codul CAEN urmează
a fi definit prin
Ghidul solicitantului),
înregistrând
consumuri de peste
200 tep/an, care pot
dovedi condiţiile
cerute proiectelor de
cogenerare şi/sau
care intenţionează să
valorifice potenţialul

Valoare grant

63.529.412 E
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

85% FEDR + 15%
buget de stat

Termen
limită - 31
decembrie
2020

Informaţii
suplimentare

operational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare
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Axa prioritară

7. Creșterea
eficienței
energetice la
nivelul
sistemului
centralizat
de termoficare în
orașele selectate

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

OS 7.1.
Cresterea
eficientei
energetice în
sistemele
centralizate
detransport și
distribuție a
energiei termice
în orașele
selectate

- Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi
secundare din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea
reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar
în contextul în care reţeauau existentă a fost
reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a
accentua sustenabilitatea sistemului;
- Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor
necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a
agentului termic;
- Implementarea de Sisteme de Management
(măsurare, control şi automatizare a SACET)

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

- Autoritățile publice
locale din localitățile
selectate (unitățile
administrative
teritoriale)

-105,7 milioane de
euro vor merge la
Botosani, Oradea,
Iasi, Ramnicu Valcea,
Bacau, Timisoara,
Focsani.

a ) Pentru
proiecte
integrate noi de
termoficare în
cele 7 orașe
selectate
(Botoșani,
Oradea, Iași,
Râmnicu Vâlcea,
Bacău, Timișoara,
Focșani)
beneficiază de
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 13%
buget de stat şi
2% buget local

Termen
limită - 31
decembrie
2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

termic al gazelor
reziduale provenite
din procese
industriale şi care pot
dovedi un necesar
util de energie
termică pentru
procesele industriale
cu o durată de minim
4.000-5.000 h/an

b) Pentru
proiectele fazate
se va aplica nonfunding-gap-ul
calculat pentru
proiectul
anterior, iar
pentru restul de
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Axa prioritară

8. Sisteme
inteligente și
sustenabile de
transport al energi
ei electrice și
gazelor

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

7.2 Creşterea
eficienței
energetice în
sistemul
centralizat de
furnizare a
energiei termice
în Municipiul
Bucureşti (OS 7.2
Creşterea
eficienței
energetice în
sistemul
centralizat de
furnizare a
energiei termice
în Municipiul
Bucureşti)
8.1. Creșterea
capacității de
transport a
energiei
electrice şi
gazelor (O.S 8.1)

- Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi
secundare din sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea
reţelei de transport şi distribuţia va fi finanţabilă doar
în contextul în care reţeauau existentă a fost
reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a
accentua sustenabilitatea sistemului;
- Achiziţionarea/modernizarea echipamentelor
necesare bunei funcţionări a sistemelor de pompare a
agentului termic;
- Implementarea de Sisteme de Management
(măsurare, control şi automatizare a SACET)

- Autoritățile publice
locale din localitățile
selectate (unitățile
administrative
teritoriale)

Pentru proiectul
major de termoficare
al Municipiului
București, valoarea a
fost calculată/
estimată din
proiectul propus de
către Primăria
Municipiului
București.

- Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de
transport (linii electrice aeriene şi staţii)

- Transelectrica

8.2 Creșterea
gradului de

- Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de
Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi

- Transgaz

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

85% Fondul de
Coeziune, 13%
buget de stat şi
2% buget local

Termen
limită - 31
decembrie
2020

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

23.529.410 euro
alocare neta pentru
realizarea şi/sau
modernizarea
reţelelor electrice de
transport

Valoarea maximă
a finanţării
acordate pentru
costurile totale
eligibile 100%
(85% FEDR + 15%
buget de stat)

Perioada
de
depunere:
04.11.2019
04.11.2021

http://www.fond
uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

51.700.000 euro
alocare neta pentru

Valoarea maximă
a finanţării

Perioada
de

http://www.fond

finanțare se vor
aplica procentele
aferente
perioadei 20142020

naturale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

interconectare a
Sistemului
Național de
Transport a
gazelor naturale
cu alte state
vecine (OS 8.2)

Acţiuni/operaţiuni eligibile
conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de
funcţionare a interconectărilor cu sistemele de
transport ale statelor vecine

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant
dezvoltarea/moderni
zarea Sistemului
Național de
Transport Gaze
Naturale (construcţia
unor noi conducte)

Contribuţia
solicitantului

acordate pentru
costurile totale
eligibile 100%
(85% FEDR + 15%
buget de stat)

Termen
limită

depunere:
04.11.2019
04.11.2021

Informaţii
suplimentare

uristructurale.ro/pr
ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

4. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020
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Axa prioritară
1.Cercetare,
dezvoltare
tehnologică și
inovare (CDI) în
sprijinul
competitivităţii
economice și
dezvoltării afacerilor

Domeniu de
intervenţie

Acţiunea 1.1.1
Mari
infrastructuri de
CD

Acțiune: 1.1.3
Crearea de
sinergii cu
acţiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene şi alte
programe CDI
internaţionale

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Acțiunea 1.1.1 Clustere de Inovare
• Solicitantul eligibil, • Valoarea
• Investiții
în
• Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD
care depune cererea
finanțării
clustere
de
comune în clusterele de inovare și/sau modernizarea
de
finanțare
și
publice
inovare – 45%
facilităților
CD
comune
existente
implementează
nerambur • Activități
de
(departamente/centre/laboratoare de cercetareproiectul,
este
sabile,
inovare (numai
dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi
organizația
pentru un
pentru IMM)* localizate fizic în cadrul unui sau unor partener/i din
clusterului. Printr-un
proiect,
50%
cadrul clusterului);
act
juridic
de
este
• Activități
de
delegare (hotărâre a
cuprinsă
• Activități de inovare în clustere (obținerea, validarea și
exploatare în
AGA/CA/Consiliu
între
protejarea brevetelor și altor active necorporale care
clustere
de
Director),
un
minim
aparțin clusterului, detașarea de personal cu înaltă
inovare – 50%
membru
al
2.375.750
calificare în organizația clusterului de la o organizație
clusterului poate fi
lei
de cercetare sau de la o întreprindere mare);
împuternicit
ca
(echivalen
• Achiziția de servicii de consultanță în domeniul
tul
a
solicitant în cadrul
inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
prezentului apel de
500.000
• Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării
Euro)
și
proiecte, în numele
clusterelor (animarea și promovarea clusterului,
maxim
și
pentru
clusterul
operarea instalațiilor clusterului sau gestionarea
35.636.25
de inovare.
activelor de cercetare ale clusterului), organizarea de
0
lei
programe de formare, ateliere, conferințe.
(echivalen
tul
a
7.500.000
euro).
•
Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de - organizaţii de
Grantul se
cercetare cât și pentru întreprinderi
cercetare;
acordă în
funcţie de
- întreprinderi cu
tipul de
1. RO-ECSEL
obiect de activitate
proiect:
cercetare-dezvoltare

2. COMPLEMENT

- RO-ECSEL
6 mil lei
COMPLEME
NT
9 mil lei

Termen
limită

29.01.202028.04.2020

activ perioada
09.11.2016 –
29.12.2023

Informaţii
suplimentare

http://www.poc.r
esearch.gov.ro/ro
/articol/4317/fost
-semnat-ordinulnr-2468-25-112019-deaprobare-acompeti-ieidedicata-tipuluide-proiect-pentruclustere-deinovare-2019aferenta-ac-iunii1-1-1-mariinfrastructuri-decd

http://www.poc.r
esearch.gov.ro/ro
/articol/4200/com
petitii-apelurideschise-poc2014-2020-axa1

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

3. RO-EIT

- RO-EIT
2 mil lei

4. RO-ESFRI-ERIC

- RO-ESFRIERI
4,5 mil lei
- FINALISTIMM 11 mil
lei

5. FINALIST-IMM

6. CATEDRA -ERA
7. TEAMING

- CATEDRAERA
20 mil lei
- TEAMING
20 mil lei
Valoarea
totală a
oricărui tip
de proiect
din cadrul
acestei
acțiuni
(costuri
eligibile şi
neeligibile)
nu poate
depăşi
echivalentul
în lei a 50
milioane
euro.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
09.11.2016 –
29.12.2023

Informaţii
suplimentare

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
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Axa prioritară
2. Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă

Domeniu de
intervenţie

2.3.1. Proiecte
Big Data
(2c. Consolidarea
aplicaţiilor TIC
pentru eguvernare, eînvăţare, eincluziune, ecultură, esănătate)

Acţiunea 2.3.1 –
Consolidarea
şi

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Acţiunea 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea
interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe
evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor,
dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a
comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data –
SECTIUNEA BIG DATA
Prin componenta Big Data se finanţează:
1.Achiziţia de active corporale şi necorporale;
2. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
3. Achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri,
autorizaţii;
4. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare
profesională specifică;
5. Cheltuieli aferente echipei interne de proiect;
6. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară /
finală a proiectului.
Proiectele trebuie să asigure simultan:
a) Asigurarea/Dezvoltarea unor infrastructuri /
echipamente hardware pentru comunicaţii, cu
software-ul aferent, după caz;
b) Dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate
pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată
a informaţiilor, raportare, precum şi pentru
emiterea unor alerte/avertizări;
Asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor /
echipamentelor hardware şi software şi realizarea de
back-up.

Tip proiect – PROIECTE FAZATE

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

1. Autorităţi/ instituţii
publice centrale sau
structuri publice ale
acestora cu
personalitate juridică
proprie care:
- gestionează /
coordonează servicii
publice ce vizează
evenimente de viaţă
predefinite sau
contribuie la
dezvoltarea
evenimentelor de
viaţă,
- gestionează /
coordonează /asigură
servicii sau acţiuni cu
privire la susţinerea
activităţilor legate de
evenimentele de
viaţă.
2. Parteneriate între
cei menţionati mai sus
- în funcţie de logica
responsabilităţilor
administrative şi
eficienţa operaţională.

Valoarea
minima este
de 1 milion
euro
(echivalentu
l în lei =
4.500.000
lei),
valoarea
maximă
este de 26
milioane
euro FEDR
(echivalentu
l in lei =
117.000.000
lei)

Agenția
Agenda

Alocarea
pentru acest

pentru
Digitală a

Contribuţia
solicitantului

Pentru
beneficiarii
finanţaţi integral
de la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 100% din
cheltuielile
eligibile.
Pentru celelalte
categorii de
solicitanți eligibili
(cei finanţaţi atât
de la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate, cât şi
din fonduri
proprii, precum şi
cei finanţaţi doar
din fonduri
proprii) valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile şi 2%
rata de
cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.
- pentru celelalte
categorii de

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

9 iunie 2016 –
31 decembrie
2020

http://www.finant
are.ro/s-a-lansatapelul-deproiecte-pentruactiunea-2-3-1sectiunea-bigdata.html

28 iunie 2016 –
31 decembrie

http://www.fondu
ri-
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor de eguvernare tip 2.0
centrate
pe
evenimente din
viaţa cetăţenilor şi
întreprinderilor,
dezvoltarea cloud
computing
guvernamental şi
a
comunicării
media sociale, a
Open Data şi Big
Data – Proiecte
fazate

SECTIUNEA Consolidarea şi asigurarea
interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe
evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor

Acţiunea 2.3.1
Consolidarea
şi
asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor de eguvernare tip 2.0
centrate
pe
evenimente din
viaţa cetăţenilor şi
întreprinderilor,

Secţiunea E-Guvernare şi INTEROPERABILITATE

Activităţi finanţabile:

Solicitanţi eligibili
României
Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate
Imobiliară

a) Crearea / dezvoltarea și de sisteme de eGuvernare
legate de evenimente de viață
- Dezvoltarea de sisteme informatice și/sau
infrastructuri IT destinate evenimentelor de viață;
- Realizarea interoperabilității bazelor de date aferente
evenimentelor de viață.

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

apel – este
de 27,5 mil
lei
corespunzăt
oare
bugetului
alocat fazei
II
pentru
fiecare
proiect

solicitanţi
contribuţia
Se va realiza în
baza unei prorate la nivel de
regiuni de
dezvoltare

2020

structurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate

Alocarea
pentru acest
apel este de
50,68
milioane
euro FEDR

- beneficiarii
finanţaţi integral
de la bugetul de
stat finanţarea
este 100% din
cheltuielile
eligibile
- pentru celelalte
categorii de
solicitanţi eligibili
– contribuţia
beneficiarului
este de 2%

Perioadă
depunere
27 noiembrie
2017 – 31
decembrie 2020

http://www.fondu
ristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate

Open Data
Proiectele trebuie sa asigure simultan:
a) Publicarea în portalul naţional de date deschise
data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor
publice;
b) Securitatea la nivelul infrastructurilor /
echipamentelor hardware şi software şi realizarea de
back-up.

- derularea activităţilor necesare realizării achiziţiilor
specifice proiectului
- derularea activităţilor necesare pentru asigurarea
informării şi publicităţii proiectului
- derularea activităţilor necesare implementării
proiectului
- derularea activităţilor necesare instruirii/formării
profesionale specifice

Ministerul Afacerilor
Interne în parteneriat
cu:
Serviciul
de
Telecomunicaţii
Speciale
Ministerul
Comunicaţiilor
şi
Societăţii
Informaţionale
- MDRAPFE
Ministerul Afacerilor
Interne
Autorităţi
ale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

dezvoltarea cloud
computing
guvernamental şi
a
comunicării
media sociale a
Open Data şi Big
Data
Acțiunea 2.3.1.
Consolidarea și
asigurarea
interoperabilității
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor de
e‐guvernare tip
2.0 centrate pe
evenimente din
viața cetățenilor și
întreprinderilor,
dezvoltarea cloud
computing
guvernamental și
a comunicării
media sociale, a
Open Data şi Big
Data – Secțiunea
Cloud computing
guvernamental și
rețelele sociale în
instituțiile publice

Acţiuni/operaţiuni eligibile
- derularea activităţilor specifice managementului de
proiect

Solicitanţi eligibili
administratiei publice
centrale

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Alocarea
indicativă
pentru acest
apel este de
20.215.533
euro
FEDR+BS

Dacă
solicitantul/parte
nerul este
finanţat integral
de la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 100% din
cheltuielile
eligibile.
- Dacă solicitantul
este finanţat atât
de la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate, cât şi
din fonduri
proprii, precum şi
dacă este
finanţat doar din
fonduri proprii,
valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

- derularea activităţilor necesare achiziţiei de servicii de
auditare tehnică şi financiară intermediară/finală a
proiectului
Secțiunea Cloud Computing Guvernamental și rețele
sociale în instituțiile publice:
1. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate a
proiectului conform manualului de identitate vizuală;
2. Achiziţia de servicii de elaborare studiu de fezabilitate
și proiect tehnic pentru realizarea Cloudului
Guvernamental, inclusiv avize, acorduri, autorizaţii de
principiu etc. (faza depunere cerere de finanțare);
3. Achiziția de servicii de implementare tehnica a
cloudului guvernamental;
4. Achiziția de servicii/lucrări deamenajare spații pentru
găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și
racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri,
autorizații, etc.);
5. Achiziția de echipamente IT&C și echipamente și
instalații conexe necesare pentru funcționarea
Cloudului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare
și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul
de achiziție al echipamentelor);
6. Achiziția de licențe software specifice funcționării
Cloudului Guvernamental (inclusiv
dezvoltare/actualizare cod);
7. Achiziţia de servicii de instruire / formare profesională
specifică (pentru personalul care

Ministerul
Comunicațiilor
și
Societății
Informaționale (MCSI)
in parteneriat cu
Agentia
pentru
Agenda Digitala a
Romaniei (AADR)

Perioadă
depunere
05.09.2019
29.02.2020

–

http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

operează/administrează Cloudul Guvernamental);

Valoare
grant

8. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară /
finală a proiectului;
9. Activitatea echipelor de proiect (cheltuieli salariale,
cheltuieli de deplasare, dacă este cazul).
Acțiunea 2.3.1.
Consolidarea
și
asigurarea
interoperabilității
sistemelor
informatice
dedicate
serviciilor
de
e‐guvernare tip
2.0 centrate pe
evenimente din
viața cetățenilor și
întreprinderilor,
dezvoltarea cloud
computing
guvernamental și
a
comunicării
media sociale, a
Open Data şi Big
Data

SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA
Activitati eligibile:
- Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a
altor dispozitive aferente, justificate din punct de
vedere al implementării proiectului
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea
bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor
structuri de date existente, achiziţionarea şi
implementarea de soluţii de semnătură electronică.
- Activități necesare informării şi publicității proiectului conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală
și prezentului ghid al solicitantului;
- Activități aferente achiziţionării de servicii de
consultanţă
- Activități aferente instruirii personalului care va utiliza
produsele implementate/achiziţionate şi cel care va
asigura mentenanţa;
- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv
activitatea echipei interne de proiect;
- Activități de achiziție a serviciilor de auditare
intermediară/finală,
financiară
(conform
reglementărilor naţionale) și tehnică

Autorităţi/instituţii
publice centrale sau
structuri publice ale
acestora
cu
personalitate juridică
proprie care:
gestionează
/
coordonează servicii
publice ce vizează
evenimente de viaţă
predefinite
sau
contribuie
la
dezvoltarea
evenimentelor
de
viaţă,
gestionează
/
coordonează /asigură
servicii sau acţiuni cu
privire la susţinerea
activităţilor legate de
evenimentele
de
viaţă.
Parteneriate între cei
menţionati mai sus

Alocarea
indicativă
pentru acest
apel este de
23.952.760
euro FEDR,
echivalentul
în lei –
110.752.771
,69 la cursul
inforeuro
din
luna
august.

Contribuţia
solicitantului

eligibile, iar 2%
reprezintă rata
de cofinanțare
eligibilă a
solicitantului.

Dacă
solicitantul/parte
nerul
este
finanţat integral
de la bugetul de
stat,
bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 100% din
cheltuielile
eligibile.
Dacă
solicitantul/parte
nerul este
finanţat atât de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate, cât şi
din fonduri
proprii, precum şi
dacă este finanţat
doar din fonduri
proprii, valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din

Termen
limită

depunere
continuă
incepand cu 06
septembrie
2018
–
31
decembrie 2020

Informaţii
suplimentare

http://www.fondu
riue.ro/presa/nouta
ti-amoi/details/6/544/a
m-pocanun%C8%9B%C4
%83-lansareaapelului-deaferentac%C8%9Biunii-23-1-consolidarea%C8%99iasigurareainteroperabilit%C
4%83%C8%9Biisistemelorinformaticededicateserviciilor-dee%E2%80%90guv
ernare-tip-2-0centrate-peevenimente-dinvia%C8%9Bacet%C4%83%C8%
9Benilor%C8%99i%C3%AEntreprind
erilor,dezvoltarea-

35

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

2.3.3. Secţiunea
E-CULTURĂ

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, eincluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA ECULTURA
Prin aceasta secțiune se finanţează:
1.Achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv
dezvoltare de software;
2. Achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
3. Achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri,
autorizaţii;
4. Achiziţia de servicii pentru instruire / formare
profesională specifică;
5. Activitatea echipei interne de proiect;
6. Achiziţia de servicii pentru auditare intermediară /
finală a proiectului.
7. Activitatea de digitizare

2.3.3 Secțiunea EEDUCAȚIE

Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, eincluziune, e-sănătate și e-cultură
Sectiunea E- EDUCAȚIE
Tipuri de proiecte:

Solicitanţi eligibili

1. Autoritățile
administrației publice
centrale cu
responsabilităţi în
domeniile cultură și
TIC
2. Parteneriate între
cei menţionati mai sus
- în funcţie de logica
responsabilităţilor
administrative şi
eficienţa operaţională.

- Ministerul Educației
Naționale, cu partener
Ministerul
Comunicațiilor și
Societății
Informaționale, posibil
partener Serviciul de
Telecomunicaţii

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

cheltuielile
eligibile, iar 2%
reprezintă rata de
cofinanțare
eligibilă a
solicitantului/part
enerului

Termen
limită

Alocarea
indicativă
pentru acest
apel este de
10 milioane
euro din
FEDR, din
care maxim
600.000
euro din
FEDR pentru
intervenţii
în zona ITI.

-

Apel deschis
începând cu
28.03.2017.
Apel de
proiecte cu
depunere
continuă până
la epuizarea
bugetului

Proiect 1 25.350.00
0 Euro
Proiect 2 38.000.00
0 Euro
Proiect 3 -

-

Perioada de
depunere
20.03.2018 31.12.2020

Informaţii
suplimentare

cloud-computingguvernamental%C8%99i-acomunic%C4%83ri
i-media-sociale,-aopen-data%C5%9Fi-bigdata%E2%80%93sec%C8%9Biuneae-guvernare%C8%99i-opendata
http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2

http://www.fondu
ristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Proiect 1 –
SISTEM INFORMATIC DE
MANAGEMENT AL
ȘCOLARITATII (SIMS)
Proiect 2 – WIRELESSCAMPUS
Proiect 3 – PORTALUL
NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI
”BIBLIOTECA ȘCOLARĂ
VIRTUALĂ”

2.3.3 Secțiunea ESĂNĂTATE

Activități eligibile:
-Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a
altor dispozitive;
- Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării
aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării
proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea
bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor
structuri de date existente, achiziţionarea şi
implementarea de soluţii de semnătură electronică,
back up şi recovery.
- Activități de upgrade a liniilor de comunicații;
- Activități necesare informării şi publicității proiectului conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală
și prezentului ghid al solicitantului;
- Activități aferente achiziţionării de servicii de

Solicitanţi eligibili
Speciale
- Agenția de
Administrare a Rețelei
Naționale de
Informatică pentru
Educație și Cercetare,
cu partener
Ministerul Educației
Naționale, posibil
partener Serviciul
de Telecomunicaţii
Speciale
- Agenția de
Administrare a Rețelei
Naționale de
Informatică pentru
Educație și Cercetare,
cu partener
Ministerul Educației
Naționale, posibil
partener Serviciul
de Telecomunicaţii
Speciale
Ministerul
Sănătății/Casa
Națională de Asigurări
de Sănătate - în
parteneriat cu
Ministerul
Comunicațiilor și
Societății
Informaționale.

Valoare
grant
29.600.00
0 Euro

30.000.000
euro FEDR

Contribuţia
solicitantului

Dacă
solicitantul/parte
nerul este
finanţat atât de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate, cât şi
din fonduri
proprii, precum şi
dacă este
finanţat doar din
fonduri proprii,
valoarea

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

01 octombrie
2018 – 31
decembrie 2023

http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/16
2
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
consultanţă;
- Activități aferente achiziţionării de servicii de
consultanţă;
- Activități specifice managementului de proiect, inclusiv
activitatea echipei interne de proiect;

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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5. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020
Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Axa prioritară 1
Administrație
publică și sistem
judiciar eficiente

Obiectivul Specific
1.1: Dezvoltarea și
introducerea de
sisteme și
standarde comune
în administrația
publică ce
optimizează
procesele
decizionale
orientate către
cetățeni și mediul
de afaceri în
concordanță cu
SCAP

• Planificarea strategică și bugetarea

Secretariatul General al Guvernului;
Ministerul Apelor și Pădurilor;
Ministerul Mediului;
Ministerul Educației Naționale;
Ministerul Afacerilor Interne;
Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
Pot fi parteneri următoarele categorii de
instituții:
autorități și instituții publice centrale;
autorități administrative autonome;
structuri asociative ale autorităților
administrației publice locale;
ONG-uri;
parteneri sociali (organizații sindicale,
organizații patronale, precum și formele de
asociere ale acestora cu personalitate
juridică);
instituții de învățământ superior acreditate
și de cercetare;
Academia Română.

Prezenta
cerere de
proiecte, în
cadrul
mecanismului
noncompetitiv,
este cu termen
limită de
depunere și
are o alocare
financiară
eligibilă
orientativă de
230.000.000,0
0 lei.

pe programe la nivel central
• Dezvoltarea de sisteme și
instrumente de management
• Îmbunătățirea politicilor publice și
creșterea calității reglementărilor
• Simplificarea procedurilor
administrative și reducerea
birocrației pentru cetățeni și
mediul de afaceri:
o simplificarea poverii
administrative ce afectează
mediul de afaceri
o simplificarea procedurilor
administrative pentru cetățeni
• Dezvoltarea abilităților și
cunoștințelor personalului din
autoritățile și instituțiile publice
centrale

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termenul limită
de depunere a
cererilor de
finanțare,
derivate din
fișele de
proiect
acceptate, este
27 februarie
2020, ora 17:00

Autoritatea de
Management –
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Administraţiei
Publice, Direcţia
pentru
Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative
Pentru
informaţii
suplimentare se
pot consulta
paginile de
internet:
http://www.md
rap.ro/
www.fonduriue.ro
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Axa
prioritară

Măsura 4 Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie

Submăsura 4.2a
„Investiții în
procesarea/
marketingul
produselor din
sectorul
pomicol”
(inclusiv pentru
Aria de
aplicabilitate
teritoriul ITI
Delta Dunării

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul
acestei submăsuri este acordă pentru
investiții corporale și necorporale în cadrul
întreprinderilor de prelucrare și
comercializare a fructelor și marketingul
produselor din fructe

BENEFICIARII care pot
solicita sprijin nerambursabil
prin această submăsură
sunt:
· Întreprinderile micro, mici,
mijlocii și mari, definite
conform legislației naționale
în vigoare;
· Cooperativele și grupurile
de producători care
realizează investiții
corporale și necorporale
pentru procesarea și
marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I
la Tratatul de Instituire a
Comunității Europene
(TFUE), cu excepția
produselor pescărești.

Întreprinderi micro și
mici - intensitatea
sprijinului este de 50%
din totalul cheltuielilor
eligibile, fără a depăși:
· 600.000 euro
pentru proiectele care
nu presupun investiții
care acoperă tot lanțul
alimentar;
· 900.000 euro
pentru investițiile care
acoperă tot lanțul
alimentar (colectare,
depozitare,
condiționare,
procesare și
comercializare);
Întreprinderi mijlocii intensitatea sprijinului
este de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile,
fără a depăși:
· 800.000 euro
pentru proiectele care
nu presupun investiții
care conduc la un lanț
alimentar integrat;
· 1.100.000 euro
pentru investițiile care
conduc total un lanț
alimentar integrat
(colectare, depozitare,
condiționare, procesare
și comercializare).

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:
· modernizarea și crearea de unități de
procesare;
· introducerea de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse și procese
tehnologice;
· creșterea valorii adăugate a produselor
din sectorul pomicol;
· îmbunătățirea controlului intern al
calității;
· creșterea numărului de locuri de muncă;
- scăderea consumului de energie și a
emisiilor de GES.

Contribuţia
solicitantului
50%

50%

Termen limită
Pentru domeniul
DI 6A
- 60 de puncte
pentru perioada
19.08 31.08.2019

Informaţii
suplimentare

https://www.afir
.info/

- 50 de puncte
pentru perioada
01.09 30.09.2019
- 40 de puncte
pentru perioada
01.10 31.10.2019
- 30 de puncte
pentru perioada
01.11 30.11.2019
- 20 de puncte
pentru perioada
01.12 31.12.2019
- 10 puncte
pentru perioada
01.0128.02.2020

40

Axa
prioritară

Măsura 19

Domeniu de
intervenţie

Submăsura 19.2
Sprijin pentru
implementarea
acțiunilor în
cadrul strategiei
de dezvoltare
locală

Acţiuni/operaţiuni eligibile

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
· Stimularea inovării;
· Consolidarea identității locale și a
profilului local;
· Îmbunătățirea calității vieții și a
atractivității zonei locale;
· Soluționarea problemelor demografice;
· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în
zonele LEADER;
· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru
tineri, femei, persoane în vârstă, persoane
cu dizabilități și membrii minorităților;

Solicitanţi eligibili

BENEFICIARII:
· Entități juridice
private/publice, stabilite prin
fișa măsurii din Strategia de
Dezvoltare Locală, cu
respectarea prevederilor din
Regulamentului Uniunii
Europene 1305/ 2013;
· În cazul în care în Strategia
de Dezvoltare Locală s-a
identificat oportunitatea
dezvoltării unor operațiuni
de interes public pentru
comunitate și teritoriul
respectiv, pentru care niciun
alt solicitant nu-și manifestă

Valoare grant
Întreprinderi mari intensitatea sprijinului
este de 40% din totalul
cheltuielilor eligibile,
fără a depăși:
· 1.000.000 euro
pentru proiectele care
nu presupun investiții
care conduc la un lanț
alimentar integrat;
· 1.500.000 euro
pentru investițiile care
conduc la un lanț
alimentar integrat;
Intensitatea sprijinului
nerambursabil se va
putea majora, cu 20 de
puncte procentuale, în
următorul caz: •
Operaţiuni sprijinite în
cadrul PEI. *
100% dar nu mai mult
de 200.000 Euro/
proiect.

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Depunere
continuă

https://www.afir.
info/

60%

0

· Pentru operațiunile
specifice FEADR, GAL va
stabili intensitatea
sprijinului în limita
maxima prevăzută în
Regulamentul (UE) nr.
1305/ 2013.
· Intensitatea sprijinului
pentru operațiunile
care ies din sfera
Regulamentului va fi
stabilită de GAL-uri
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
· Creșterea competitivității la nivel local;
· Conservarea resurselor și protecția
mediului natural·
Aplicarea unei abordări integrate și
multisectoriale.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

interesul, GAL poate fi
beneficiar cu condiția
aplicării măsurilor de evitare
a conflictului de interese;

astfel:

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

– pentru operațiunile
generatoare de venit:
maximum 90%;
– pentru operațiunile
NEgeneratoare de
venit: maximum 100%;

C. ALTE GRANTURI
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Axa
prioritară

1.
Domeniu de intervenţie
„Fondul pentru fapte bune”
este un program derulat la
nivel național, bazat pe o
finanțare de tipul „cerere de
propuneri”, fiind conceput
pentru a sprijini organizațiile
neguvernamentale din
România care dezvoltă
proiecte în domeniul sănătate,
educație, servicii sociale și
voluntariat pentru categorii
defavorizate.

FUNDAȚIA VODAFONE ROMÂNIA - „FONDUL PENTRU FAPTE BUNE”, EDIȚIA 2020
Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Pot aplica în cadrul acestei runde de
finanţare proiecte care:

Organizaţii neguvernamentale nonprofit:
•
Asociaţii
•
Fundaţii
•
Federaţii
Proiectele sunt eligibile pentru
finanţare dacă:
• Sunt
propuse
de aplicanţi
organizaţii neguvernamentale nonprofit (asociaţii, fundaţii, federaţii)
înfiinţate legal, cu sediul în România,
care își desfășoară activitatea
conform
prevederilor
OG
nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924
privind asociaţiile și fundaţiile, cu
modificările
și
completările
ulterioare. Organizaţiile trebuie să
fie acreditate pentru acordarea
serviciilor sociale propuse în proiect
(acolo unde acreditarea este
necesară);
• Beneficiarii acestora sunt un grup,
nu o persoană;
• Aplicantul a depus bilanțul
contabil pentru ultimul an fiscal;
• Aplicantul are un Raport Anual
și/sau mecanisme de raportare
transparentă a activităţii sale (ex.
site web, pagina Facebook, raport
de audit etc.);
• Sunt în concordanţă cu misiunea
FVR și cu domeniul finanţat prin
această rundă de finațare FFB

• vor asigura servicii de asistenţă
socială
pentru
persoanele
vulnerabile,
• vor asigura accesibilizare pentru
persoane cu dizabilităţi,
• contribuie la creșterea calităţii
vieții vârstnicilor,
• previn abandonul familial și/sau
violența domestică,
• folosesc tehnologia în domeniul
serviciilor sociale .
• Enumerarea acestor exemple de
proiecte este strict exemplificativă
și nu restrictivă.

Valoare
grant

Maximum
190.000
lei/proiect

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

13 februarie https://finantare.f
2020, ora
undatia16:00
vodafone.ro/

2. COMPETIȚIA FAMAE 2019-2020 - FOOD FOR GOOD
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiectivul competiției
În fiecare an, FAMAE organizează o
competiție internațională pentru căutarea
unor soluții pragmatice, eficiente,
durabile, universale și care economisesc
bani, pentru a facilita viața cetățenilor din
mediul urban, reducând în același timp
amprenta lor asupra mediului.
Competiția din anul 2020 este dedicată
Mâncării: „Mâncare pentru bine” - Food
for Good.
Scop
Competiția 2019-2020 Food for Good are
ca scop promovarea inovațiilor cu impact
pozitiv asupra mediului, în sprijinul unui
lanț alimentar mai sănătos și durabil

Acţiuni/operaţiuni
eligibile
Domenii eligibile
Producție
Transformare și logistică
Consum

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Apelul este deschis tuturor, în
special:

Minimum
15.000
euro/categorie

comunității din domeniul
educației (studenți, profesori,
cercetători etc),
lumii afacerilor (start-up-uri,
întreprinderi mici și mijlocii
etc),
organizațiilor filantropice
(antreprenori sociali, ONGuri) și
organismelor publice.

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

14 februarie 2020,

https://www.fam
ae.earth/en/food

17:00 (Ora
României)

În cazul unui
proiect
excepțional,
poate fi
acordată
întreaga sumă
alocată de 2
milioane de
euro
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3. MOL ROMÂNIA ŞI FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT: PROGRAMUL SPAȚII VERZI - COMPONENTA ARII NATURALE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
La finalizarea
programului, după
evaluarea proiectelor
implementate, MOL
România împreună cu
Fundaţia pentru
Parteneriat va premia
organizaţia care, prin
proiectul derulat, a
implicat un număr
mare de voluntari, a
reuşit să informeze
despre importanţa
ariilor naturale
protejate un număr
crescut de persoane și
a aplicat idei creative
şi inovatoare pe
parcursul proiectului.
În acordarea acestui
premiu va fi luat în
considerare şi
reflectarea proiectului
în mass-media.
Premiul constă în
acordarea unei sume
de 10.000 lei.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

PROTEJATE

Programe tip Junior Ranger
ONG-urile implică elevii în programe de tip Junior Ranger. Aceste
activităţi (excursii, tabere, workshopuri, etc.) au ca scop implicarea
tinerilor în conservarea biodiversităţii şi protejarea naturii în arii
protejate.
Ziua Parcului Naţional/Natural
Activităţi organizate cu ocazia acestei zile cu implicarea comunităţilor
adiacente ariei protejate – menite să promoveze aria protejată şi
întreaga zonă (ex. activităţi de conştientizare a importanţei
biodiversităţii, a ariei respective, beneficiile pentru comunitate,
târguri de produse locale, etc.).
Crearea/Amenajarea unor poteci tematice, interpretative
Înfiinţarea de poteci tematice, interpretative ce au diferite scopuri:
de informare, de educaţie, de recreere, siguranţă şi conservare a
resurselor naturale şi culturale. Potecile interpretative moderne nu
oferă numai informaţii ci urmăresc conceptul de a-l implica activ pe
observator într-un proces interactiv de învăţare şi experienţă în şi
despre natură. Condiţie obligatorie: amenajarea potecilor tematice
trebuie efectuată în prima jumătate a proiectului.

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

ONG-urile din
România cu
expertiză/experie
nță în ceea ce
priveşte tematica
ariilor protejate în
parteneriat cu
şcoli şi/sau
instituţii publice
şi/sau
administratori de
arii naturale
protejate din
România

Maximum
26.000,00
lei/proiect

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

20 februarie
2020, ora
16:00

http://www.spatii
verzi.org.ro/ro/f/2
6/index

Activităţi legate de Ziua Internaţională a Biodiversităţii (22 mai)
Cu ocazia acestei zile se organizează un şir de activităţi cu scopul de a
implica cât mai multe persoane în identificarea şi evaluarea
numărului de specii de plante şi animale într-o anumită zonă.
Concursuri, competiţii, activităţi educaţionale inedite și/sau alte
evenimente având ca temă conservarea naturii, organizate cu
implicarea comunităţii locale.
Activităţi comune ale ONG-urilor/ administraţiilor şi ale şcolilor –
(altele decât cele enumerate mai sus).
Activităţile planificate trebuie să fie în concordanţă cu planul de
management (dacă există) al ariei naturale protejate.
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4. MOL ROMÂNIA ŞI FUNDAŢIA PENTRU PARTENERIAT - PROGRAMUL SPAȚII VERZI URBANE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Reabilitare/creare
spații verzi, combinat
cu programe
interactive de
educație ecologică și
de sănătate,
Se pot solicita fonduri
pentru înfiinţarea şi
reabilitarea parcurilor
publice, a terenurilor
de joacă, a parcurilor
şcolilor pe baza
principiilor mediuprotective, în scopul
utilizării comunitare.
Se va pune accent pe
creativitate prin
activităţile de educaţie
ecologică nonformală, desfăşurate
în grădiniţe, şcoli, ori
în comunitatea mai
largă în cadrul căreia
se desfăşoară
proiectul respectiv.
Programe organizate
cu prilejul Săptămânii
Europene a Mobilității
pentru un stil de viață
ecoconștient

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Activități eligibile la categoria Reabilitare/creare spații verzi,
combinat cu programe interactive de educație ecologică și
de sănătate: înfiinţarea sau reabilitarea spaţiului verde prin
gazonare, plantări de flori, arbuşti şi arbori autohtoni,
crearea de livezi, grădini de plante aromatice și de legume,
plasarea de obiecte care să permită observarea naturii în
curtea unităților de învățământ sau în parcuri, crearea de
“open-garden”-uri, amplasarea de mobilier urban sau
renovarea celor existente, reabilitarea cu materiale naturale
sau mediu-protective a diferitelor elemente din spaţiile
publice, cum ar fi: bănci, mese, echipamente de sport,
suporturi de biciclete, stabilimente pentru odihnă,înfiinţarea
din materiale naturale a unor terenuri de joacă, suporturi de
biciclete, bănci, mese, unelte de sport, stabilimente pentru
odihnă în spaţii publice, -montarea şi vopsirea coşurilor de
gunoi; înfiinţarea colectoarelor selective de deşeuri (numai
în localităţi unde există servicii de colectare selectivă a
deşeurilor), - activități de implicare a comunităţii în forma
evenimentelor comunitare, s.a.
Activități eligibile la categoria Programe organizate cu
prilejul Săptămânii Europene a Mobilității pentru un stil de
viață eco-conștient: În cadrul acestei categorii este
încurajată organizarea unor serii de activități în cursul a mai
multor zile, care să alcătuiască un program mai amplu,
implicând o scală cât mai largă a grupului țintă. Activitățile
eligibile sunt serii de acțiuni organizate cu ocazia Săptămânii
Europene a Mobilității (în cursul lunii septembrie), care
presupun un grad ridicat de participare a comunității, cum ar
fi (lista de mai jos nu este exhaustivă și cele înșirate sunt
numai exemple/idei):organizarea unei zile de ciclism pentru
a promova folosirea bicicletei ca mijloc de transport
alternativ (excursii cu bicicleta în oraș, organizarea de
concursuri de biciclete, etc.),promovarea folosirii
transportului în comun,
crearea de străzi live cu implicarea specialiștilor.

ONG-uri din România în
parteneriat cu şcoli şi/sau
instituţii publice din
oraşele/municipiile din
România
Parteneri eligibili:
organizaţii
neguvernamentale și
nonprofit, care
funcționează în baza
Ordonanței de Guvern nr.
26/2000 sau a Legii
21/1924 privind asociațiile
și fundațiile, cu
modificările și
completările ulterioare,
asociaţii de proprietari
care funcţionează în
România conform legii nr.
230/2007,
instituţii de învăţământ
(grădiniţe, şcoli generale,
licee, universităţi) din
oraşele şi municipiile
României,

Maximum
11.000,00
lei/proiect

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

20 februarie
2020, ora
16:00

http://www.spatii
verzi.org.ro/ro/f/2
6/index

autorități publice locale
sau centrale,
instituții/agenții publice,
unități administrativ
teritoriale.
firme din domeniul presei
scrise și/sau audio-vizuale
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5. FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ - APEL DE PROIECTE DESTINAT DEZVOLTĂRII LOCALE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Apelul de proiecte are
ca obiectiv implement
area de măsuri în
scopul prevenirii și
combaterii sărăciei și
excluziunii sociale și
care să contribuie la
creșterea accesului
grupurilor
defavorizate la
serviciile sociale,
precum și la creșterea
nivelului de satisfacție
ale acestor grupuri cu
privire la calitatea
acestor servicii.

• Înființarea, dezvoltarea sau extinderea/ diversificarea/

•

•

modernizarea serviciilor de suport existente destinate
persoanelor din grupuri vulnerabile bazate pe nevoile
specifice ale acestora;
Dezvoltarea unor noi modele de intervenție și bune
practici în lucrul cu grupurile vulnerabile prin utilizarea
unor metode participative de implicare a beneficiarilor
acestora și a personalului din administrația publică locală/
județeană/ regională și din cadrul furnizorilor servicii
(publici sau privați);
Replicarea/ transferul unor modele de bune practici în
lucrul cu grupurile vulnerabile.
Activitățile susținute de proiectele finanțate în cadrul
acestui apel vor viza ca grup-țintă principal persoanele
vârstnice, copiii afectați de migrația părinților, persoanele
cu dizabilități, cu boli grave, în faza terminală, victimele
ale abuzurilor și violenței în familie, și alte categorii de
grupuri vulnerabile și au în vedere dezvoltarea sau
extinderea de servicii de sprijin, asistență, îngrijire socială,
medicală, în vederea accesului pe piața muncii, precum și
promovarea și replicarea unor noi modele de intervenție
pentru grupuri vulnerabile.

Solicitanţi eligibili
•
•
•

ONG-uri
Entități publice
Asociații ale
autorităților
locale

Valoare
grant
Între
500.000 și
2.500.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

25 februarie
2019,

http://www.frds.r
o/index.php?id=1
46

ora 16:00
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6. BLOCKPOOL - APEL DE PROIECTE ADRESAT IMM-URILOR ȘI START-UPURILOR PENTRU IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE TIP
BLOCKCHAIN ȘI DISTRIBUTED LEDGER
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Pot depune proiecte
IMM-uri și startup-uri
europene care sunt
active în următoarele
sectoare ale industriei:
Servicii financiare și de
asigurare
Produse industriale,
Agricultură și Fabricare
Energie, utilități și
materii prime
Sănătate
Transport și logistică
Guvern și orașe
inteligente
Retail, consumator și
mass-media
Binele social

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Blockpool intenționează să stimuleze
adoptarea BDLT(Blockchain and Distributed
Ledger Technologies) bazată pe cerere,
proiectele urmând să se concentreze
asupra activităților care facilitează testarea
apropiată de piață și comercializarea de noi
aplicații/idei și soluții bazate pe BDLT.

IMM-uri și startup-uri
europene care sunt
active în sectoarele
industriei și se află
într-unul din statele
membre UE

Lump sum de 30.000
euro pentru 25 proiecte
alese

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

26 februarie 2020,
ora 17:00 CET

https://blockpool.
eu

Prin urmare, suma forfetară alocată
solicitanților de IMM-uri selectate trebuie
utilizată pentru a desfășura activități care
susțin strategia de a aduce pe piață o
aplicație sau un serviciu bazat pe BDLT.
Aceste activități pot fi realizate fie de către
IMM, fie prin implicarea furnizorilor de
servicii
externe
cooperarea
transfrontalieră este foarte încurajată.
Finanțarea poate fi utilizată pentru proiecte
de dezvoltare și testare inovatoare, bazate
pe un plan de afaceri realist privind modul
în care IMM-ul va aduce produsul / serviciul
/ modelul de afaceri pe piață.
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7. DIH2 - APEL DE PROIECTE ADRESAT IMM-URILOR/MID-CAP-URILOR ȘI FURNIZORILOR DE TEHNOLOGIE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

DIH² crede în puterea
roboticii de a transforma
agilitatea producției în
întreprinderile mici și
mijlocii (IMM-uri) și de a
conduce creșterea
economică în toată
Uniunea Europeană.

MM-uri/Mid-Cap - Domeniile
menționate în „Robotics H2020
Multi-Annual Roadmap”:

IMM-uri / Companii de tip MidCap
Furnizori de tehnologie

Rolul acestora este de a
facilita conexiunile care
vor permite producția
agilă în fabricile unde
viteza și versatilitatea
sunt esențiale pentru a
satisface cererea
clienților.

Fabricarea și asamblarea pieselor
auto și aerospatiale,

Asamblare electronică,

Producția generală de piese din
metal, cauciuc sau plastic,
Prelucrare alimentară,
Soft material;

Valoare grant
Sprijinul financiar va fi
distribuit după cum
urmează:
3.500 euro fonduri
europene per consorțiu
care participă la ziua
juriului (Jury day) sumă forfetară (lumpsum);

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Etapa I:
31 octombrie
2019, 16:00 CET
Etapa II:
27 februarie 2020,
13:00 CET

200.000 de euro
fonduri pentru
consorțiul TTE selectat sumă forfetară;
6.000 euro Servicii EU –
IP & ELS –per consorțiu
–sub formă de voucher;

Meșteșuguri și personalizate.
38.500 euro per
cursortiu - Etapa ROSEAP (Robotic-based
Open Standard
Enablers). Etapa începe
dupa TTE și are o durată
de 2 luni.
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Axa
prioritară

8. INNOVATION NORWAY - APEL DE PROIECTE NR. 2 ÎN CADRUL PROGRAMULUI „DIALOG SOCIAL - MUNCĂ DECENTĂ

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Îmbunătățirea dialogului social și cooperării:
sprijin pentru consolidarea dialogului tripartit și
a consultărilor la nivel național, regional sau local;
• sprijin pentru consolidarea dialogului bipartit și
a consultărilor la nivel național, regional sau local;
• dezvoltarea structurilor și practicilor pentru
dialogul social pe teme de muncă decentă (de
exemplu, condiții de muncă, securitate și sănătate
în muncă, infracțiuni legate de muncă și acces la
angajare).
2. Îmbunătățirea implementării agendei privind
munca decentă (condiții de muncă corecte și
decente):
o sprijinirea campaniilor de sensibilizare privind
subiectele de muncă decentă (de exemplu,
echilibrul între viața profesională și cea privată,
egalitatea de gen și nediscriminarea);
o sprijinirea proiectelor de îmbunătățire a
aplicării legislației naționale referitoare la munca
decentă;
o training pentru sprijinirea formării în domeniul
muncii decente.
3. Facilitarea accesului la locuri de muncă:
o dezvoltarea măsurilor privind politica activă a
pieței muncii, cu implicarea partenerilor sociali;
o activitățile de facilitare a accesului la locuri de
muncă (de exemplu, campanii de sensibilizare,
formarea personalului profesional, grupurile de
lucru pentru măsurile PAPM).

Solicitanți sau parteneri în proiect:
1. Partenerii sociali (organizațiile
patronale și sindicatele);
2. Autoritățile și instituțiile publice
care au roluri statutare legate de
munca
decentă
sau
de
cooperarea tripartită;
3. Organizațiile autorităților publice
care au în cadrul mandatului lor
promovarea muncii decente
și/sau dialogul tripartit.
Entitățile norvegiene sunt eligibile
ca solicitanți doar în parteneriat
cu cel puțin o persoană juridică
stabilită în România.
Pe lângă aceștia, pot aplica în
calitate
de
parteneri,
următoarele entități constituite
ca persoane juridice în România
sau în Norvegia:
• Asociațiile
de
afaceri
și
organizațiile care reprezintă
agenda privind munca decentă;
• Companii care sunt implicate în
punerea în aplicare a agendei
privind munca decentă;
• ONG-urile care sunt implicate în
punerea în aplicare a agendei
privind muncă decentă;
• Instituții de învățământ și
cercetare care pot oferi formare
în domeniul dialogului social
și/sau al aspectelor legate de
munca decentă.

Între 50.000
euro și 400.000
euro

1.

•

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

04 martie
2020, ora
13:00

Informaţii
suplimentare

https://www.eeagra
nts.ro/programe/di
alog-social/apel-deproiecte-muncadecenta-si-dialogsocial?fbclid=IwAR0
_gIjTiRuVNOilEdrBIej_auI
tYajFJMGARsBk79yuoz5h96SC4_b4
M
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9. ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 2: EDUCAŢIE ŞI IMPLICARE CIVICĂ, RUNDA 1
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
apelului nr. 2
este de a
creşte nivelul
educației civice
și de drepturile
omului și de a
acorda sprijin
cetăţenilor în
exercitarea
drepturilor lor.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•
•

•
•

Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în
problematica drepturilor civice și drepturilor
omului (în afara sistemului formal)
Sprijinirea iniţativelor de media literacy
Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/
cu experiență și ONG-uri mici/ mai puțin
experimentate pentru a susţine educația civică
și cea pentru drepturilor omului.
Susţinerea participării active a cetățenilor în
activitățicivice
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind
susţinerea participării cetăţenilor (consiliere,
asistență juridică etc.)

Solicitanţi eligibili
•
•
•
•

ONG
Fundațiile pentru tineret de la
nivel județean și ale municipiului
București,
Fundația
Națională
pentru
Tineret,
Societatea Națională de Cruce
Roșie din România și structurile
sale cu personalitate juridică

Valoare
grant
Între 50.001
– 100.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
11 Martie
2020; ora
16:00

Informaţii
suplimentare
https://activecitize
nsfund.ro/apel-2/
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10. ACTIVE CITIZENS FUNS - APELUL 3: ACTIVISM CIVIC ȘI ADVOCACY, RUNDA 1
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
acestui Apel
este sprijinirea
activităților de
tip watchdog,
monitorizare și
advocacy la
nivel local și
central.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•
•
•
•
•
•
•

Inițiative ce vizează promovarea transparenței •
decizionale în sectorul public/privat.
•
Inițiative de monitorizare a autorităților publice,
propunerilor de politici publice, campanii de
advocacy și reacții publice;
Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu
rolul de watchdog a organizațiilor societății civile
(consiliere, asistență juridică, etc.);
Acțiuni de advocacy ce susțin îmbunătățirea
cadrului legal/ fiscal/ a politicilor publice ce •
afectează societatea civilă;
Dezvoltarea de noi platforme, rețele sau coaliții;
Organizarea de activități educaționale privind
protecția mediului/ schimbărilor climatice prin
metode experențiale, inovatoare și creative.
Inițiative de advocacy și monitorizare a politicilor
publice prin abordări participative privind protecția
mediului/ schimbărilor climatice
tigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu
protecția
mediului/
schimbărilor
climatice
(consiliere, asistență juridică, etc.).

Solicitanţi eligibili
ONG
Fundații
pentru
tineret de la nivel
județean și ale
municipiului
București, precum
și
Fundația
Națională
pentru
Tineret
Societatea
Națională de Cruce
Roșie din România
și structurile sale cu
personalitate
juridică

Valoare grant
Granturi medii
Între 50.001 – 100.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

11 Martie 2020; https://activecitiz
ora 16:00
ensfund.ro/apel3/

Granturi mari
Între 100.001 – 250.000
Euro
Granturi strategice
Între 100.001 – 250.000
Euro
Alocare specială pentru
mediu și schimbări
climatice
3.500.000 Euro

11. ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 5: SPRIJIN STRATEGIC PENTRU DREPTURILE OMULUI ŞI TRATAMENT EGAL,
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
acestui Apel
este de a
susține ONGurile pentru ași consolida
rolul de
monitorizare și
advocacy
pentru
drepturile
omului,
inclusiv în
legătură cu
aspecte legate
de egalitatea
de gen și
combaterea
violenței
bazate pe gen.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

RUNDA 1

Solicitanţi
eligibili

• Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea • ONG-uri,
stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor • Fundațiile
pozitive în atitudini și practici legate de: Drepturile omului; Egalitate pentru
de gen și violență bazată pe gen (VBG)
Tineret de la
• Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru nivel
cetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a județean și
drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și ale
promovarea tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și municipiului
utilizarea de instrumente, platforme, pagini web accesibile, București
precum
și
mecanisme etc.
• Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass Fundația
media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor Națională
pentru
omului.
• Promovarea adoptării perspectivei drepturilor omului în activitatea Tineret,
ONG-urilor care vizează alte domenii de activitate precum educație, • Societatea
sănătate, servicii sociale etc. și promovarea de măsuri pozitive în Națională de
Cruce Roșie
prevenirea conflictelor.
din România
• Studii, rapoarte, colectare de date în domeniul drepturilor omului
• Activități de monitorizare și watchdog privind implementarea și structurile
cu
politicilor și strategiilor naționale, a recomandărilor instituțiilor sale
internaţionale de monitorizare privind: Drepturile omului; Egalitate personalitate
juridică
de gen și violență bazată pe gen (VBG)
• Advocy pentru îmbunătățirea legislației, aplicarea legii, îmbunătățirea
/ dezvoltarea de servicii pentru victimele discriminării și încălcării
drepturilor omului
• Furnizarea / imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime
• Combaterea discursului instigator la ură prin măsuri pozitive
• Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă
• Campanii de informare1 și educare privind discriminarea pentru a
recunoaște abuzul sau încălcările drepturilor și a-și cere drepturile
• Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile
omului/ tratment egal
• Iniţiative care abordează drepturile economice

Valoare grant

Granturi medii
50.001 – 100.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
11 Martie
2020; ora
16:00

Informaţii
suplimentar
e
https://activecit
izensfund.ro/ap
el-5/

Granturi mari
100.001 – 250.000
Euro
Granturi
strategice
100.001 – 250.000
Euro
Alocare specială
250.000 Euro
pentru Egalitate de
gen și violență
bazată pe gen
750.000 Euro
pentru
Combaterea
încălcării
drepturilor omului
şi a discriminării
romilor

12. ACTIVE CITIZENS FUND: APELUL 6: MOBILIZAREA GRUPURILOR VULNERABILE DIN ZONE INSUFICIENT DESERVITE
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
acestui Apel
este de a
creşte
capacitatea
grupurilor
vulnerabile din
zonele
insuficient
deservite,
inclusiv
comunitățile
interetnice și
să contribuie la
incluziunea lor
social.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

• Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau • ONG
îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.) • Fundații
pentru
• Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu
tineret de la
privire la drepturile lor și alte aspecte relevante
nivel
• Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima
județean și
drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în
ale
găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă
municipiului
• Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa
București,
serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la
precum
și
procesele de luare a deciziilor.
Fundația
• Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de
Națională
advocacy
pentru
• Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților
Tineret
mijloacelor de trai
•
Societatea
• Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă
Națională de
împreună membrii romi și ne-romi ai comunității
Cruce Roșie
• Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de
din România
consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ei,
și structurile
să-şi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare
sale
cu
părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor),
personalitat
cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale,
e juridică
dezvoltarea de strategii locale, promovarea problemelor comunităţii
rome în strategia locală etc.
• Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru
nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabil.
• Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă
locale și alți membri ai comunității locale
• Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din alte
comunități interetnice
• Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente
(metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.)
pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile
• Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile

Valoare
grant
Granturi mici
între 5.000 şi
50.000 Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
11 Martie
2020; ora
16:00

Informaţii
suplimentare
https://activecitize
nsfund.ro/apel-6/

Alocare
specială
Creşterea
capacităţii şi
incluziunea
romilor
500.000 Euro
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13 ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 7: ACŢIUNI DE ADVOCACY PENTRU INCLUZIUNEA SOCIALĂ A GRUPURILOR
VULNERABILE, RUNDA 1
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
acestui Apel
este să susţină
acţiuni de
advocacy la
nivel local/
naţional pentru
justiţia socială şi
incluziunea
grupurilor
vulnerabile şi să
crească
capacitatea
grupurilor
vulnerabile.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•

•

•
•
•
•

•

•
•

Solicitanţi eligibili

Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a • ONG
grupurilor vulnerabile: îmbunătăţirea legislaţiei, • Fundații
pentru
aplicarea legii şi a practicilor instituţionale,
tineret de la nivel
îmbunătăţirea/ dezvoltarea de servicii pentru
județean
și
ale
grupuri vulnerabile, etc.
municipiului
Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la
București, precum și
Fundația
Națională
servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate,
pentru Tineret
ocupare, locuire, servicii sociale etc.). Aceasta
poate include: 
• Societatea Națională
Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de
de Cruce Roșie din
advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni între egali
România și structurile
vulnerabili. Aceasta poate include:
sale cu personalitate
juridică
Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în
procese (publice) de consultare
Litigii privind justiţia socială şi incluziunea
grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă
juridică, etc.)
Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea
celor deja existente (metodologie, tip de serviciu,
instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a
răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile. Aceasta
poate include:
Creare de reţele/ Networking cu alte ONG-uri
locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi
a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea
problemelor locale
Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi
angajatori locali pentru incluziunea economică a
persoanelor vulnerabile
Întocmirea de hărţi şi promovarea bunelor
practici şi a lecţiilor învăţate în combaterea
sărăciei, favorizarea justiţiei sociale, generarea de
oportunităţi pentru grupuri vulnerabile din zone
insuficient deservite, etc.

Valoare grant
Granturi medii
între 50.001 şi 100.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
11 Martie
2020; ora
16:00

Informaţii
suplimentare
https://activecitiz
ensfund.ro/apel7/

Granturi mari
între 100.001 şi 250.000
Euro
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
acestui Apel
este să
contribuie la
dezvoltarea pe
termen mediu și
lung a
comunităților
interetnice și să
îmbunătățească
situația
populaţiei de
etnie romă.

14. ACTIVE CTIZENS FUND - APELUL 8: DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR RURALE INTERETNICE, RUNDA 1
Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

• Dezvoltarea de modele noi sau îmbunătățite pentru a
aborda nevoile grupurilor vulnerabile, inclusiv ale romilor
• Transfer de abilități și cunoștințe către grupurile locale de
acțiune și alți membri ai comunității locale
• Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală
din comunități interetnice diferite
• Organizarea
de
acțiuni
comunitare
regulate,
implementate cu o largă mobilizare a membrilor
comunității, a resurselor material și financiare
• Creşterea capacităţii economice a grupurilor vulnerabile,
inclusiv a romilor. Aceasta ar putea include:
• formare antreprepnorială,
• sprijin pentru elaborarea unor planuri de afaceri,
• sprijin pentru activități generatoare de venituri în cadrul
comunității.
• Acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiție
socială și incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a
romilor, în mod special în ceea ce privește oportunitățile
egale și antidiscriminarea
• Dezvoltarea de parteneriate/rețele cu grupuri de acțiune
locale, alte ONG-uri, autorități locale, alți stakeholderi
pentru a lucra împreună și a aborda factorii de decizie în
vederea rezolvării problemelor locale
• Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la şi furnizarea
de activități de educare și formare.
• Dezvoltarea de planuri de acțiune locală în consultare cu
stakeholderii locali, planuri care să corespundă nevoilor
grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor.
• Dezvoltarea de programe comunitare intergrate care vor
contribui la alternative economice și de angajare în
muncă prin utilizarea sustenabilă a resurselor locale,
naturale și culturale.
• culturale și educaționale, sărbători locale etc.)

• ONG
• Fundații pentru
tineret de la
nivel județean și
ale municipiului
București,
precum
și
Fundația
Națională pentru
Tineret
• Societatea
Națională
de
Cruce Roșie din
România
și
structurile sale
cu personalitate
juridică

Valoare grant

Granturi medii
între 50.001 şi 100.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

11 Martie
2020; ora
16:00

Informaţii
suplimentare
https://activecitizen
sfund.ro/apel-8/

Granturi mari
între 100.001 şi 250.000
Euro
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Axa
prioritară

15. ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 1: PARTICIPARE CIVICĂ ÎN ZONE INSUFICIENT DESERVITE

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
acestui Apel
este de a
stimula
implicarea
civică în zone și
pentru grupuri
țintă insuficient
deservite.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Pentru granturile mici şi granturile tip •
răspuns rapid:
•
•

•
•
•

•

Îmbunătăţirea educației civice și a
drepturilor omului în zone insuficient •
deservite, inclusiv prin dezvoltarea de
parteneriate între ONG-uri mari/cu •
experiență și ONG-uri mai mici/cu mai
puţină experienţă;
Susţinerea
participării
active
a
cetățenilor în activități civice;
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind
susţinerea
participării
cetăţenilor
(consiliere, asistență juridică etc;
Organizarea de activități educaționale (în
afara sistemului formal) privind protecția
mediului/ schimbărilor climatice prin
metode experiențiale, inovatoare și
creative. Acestea ar putea viza cetățenii,
profesorii, elevii/studenţii etc;
Inițiative de advocacy şi de monitorizare
a politicilor prin abordări participative
privind problemelegate de protecția
mediului/
schimbărilorclimatice.Litigii/cazuri
întreprinse în justiție în legătură cu
protecția
mediului/
schimbărilorclimatice
(consiliere,
asistență juridică etc.).

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

ONG
Fundațiile pentru tineret
de la nivel județean și ale
municipiului București,
Fundația Națională pentru
Tineret,
Societatea Națională de
Cruce Roșie din România și
structurile sale cu
personalitate juridică

Granturi mici

Granturi mici:

Între 5.000 și
50.000 Euro

Proces de aplicare
continuu cu trei
sesiuni de evaluare si
trei date limită de
depunere a
proiectelor pentru
fiecare sesiune de
evaluare:

Granturi tip
răspuns rapid
Între 5.000 și
15.000 Euro
Granturi mici:
Proces de
aplicare continuu
cu trei sesiuni de
evaluare si trei
date limită

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

11 Martie 2020; 16:00
(ora României)
pentru prima sesiune
de evaluare
11 Noiembrie 2020;
16:00 (ora României)
pentru a doua sesiune
de evaluare
30 Iunie 2021; 16:00
(ora României)
pentru a treia sesiune
de evaluare
Granturi tip răspuns
rapid:
Proces de aplicare şi
evaluare continuu, pe
măsură ce se primesc
aplicațiile:

2.

27 Aprilie 2023; 16:00
(ora României)
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16. ACTIVE CITIZENS FUND - APELUL 4: CONŞTIENTIZARE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ŞI TRATAMENT EGAL
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul acestui
Apel este
creșterea gradului
de conștientizare
a drepturilor
omului /
tratament egal, la
nivel local, în
zonele insuficient
deservite sau
pentru grupurile
țintă insuficient
deservite.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Granturi mici și Granturi tip răspuns rapid
Campanii
pentru
creșterea
nivelului
de
conștientizare,
abordarea
stereotipurilor
și
susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor
pozitive în atitudini și practici legate de:
drepturile omului,
egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
Promovarea și crearea de spații sigure și
motivaționale pentrucetățenii pentru a identifica și
raporta situații de încălcare a drepturilor omului,
ase implica activ în apărarea drepturilor omului și
promovarea tratamentului egal. Aceasta include
dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme,
pagini web accesibile, mecanisme etc.
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau
private(mass media, dar nu exclusiv) în vederea
promovării și apărării drepturilor omului. Acestea
pot include:
campanii de conștientizare;
advocacy pentru drepturile omului / tratament
egal;
raportarea infracțiunilor motivate de ură, a
discriminării, a incălcării drepturilor omuluietc.
colectarea de informațiicu privire la respectarea
drepturilor omului (inclusiv prin jurnalism de
investigație);
furnizarea de asistență mulidisciplinară victimelor
incălcărilor drepturilor omuluietc.
facilitarea accesului laexpertiză în domeniul
drepturilor omului;
abordarea dreptului la libertate de expresiein
contextulrespectării drepturilor omului (in special in
cazul mass media și al jurnalismului de investigație);
o mai bună acoperire (outreach) a grupurilor
afectate de încălcări ale drepturilor omului;

Solicitanţi eligibili
•
•

•

ONG
Fundațiile pentru tineret
de la nivel județean și
ale municipiului
București precum și
Fundația Națională
pentru Tineret
Societatea Națională de
Cruce Roșie din România
și structurile sale cu
personalitate juridică

Pot fi parteneri de proiect:
•
•
•

•

ONG
Entități publice
Entități private înființate
ca persoane juridice fie
în: România, State
Donatoare, State
Beneficiare și/sau țări
din afara Spațiului
Economic European care
au o graniță comună cu
România
Orice organizație
internațională, organism
sau agenție a acesteia

Valoare
grant
Granturi
mici
Între 5.000
și 50.000
Euro
Granturi
tip răspuns
rapid
Între 5.000
și 15.000
Euro
Alocare
specială
250.000
Euro
pentru
Egalitate de
gen și
violență
bazată pe
gen
250.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen limită
Granturi mici
Proces de aplicare
continuu cu trei
sesiuni de evaluare
și 3 date limită de
depunere a
proiectelor pentru
fiecare sesiune de
evaluare:

Informaţii
suplimentare
https://activecitiz
ensfund.ro/apel4/

11 Martie 2020;
16:00 – pentru
prima sesiune de
evaluare:
11 Noiembrie 2020;
16:00 – pentru a
doua sesiune de
evaluare
30 Iunie 2021; 16:00
– pentru a treia
sesiune de evaluare
Granturi tip răspuns
rapid
Proces de aplicare şi
evaluare continuu,
pe măsură ce se
primesc aplicatiile.
27 Aprilie 2023;
16:00.

17. EUROPA CREATIVĂ - SUBPROGRAMUL MEDIA: SPRIJIN PENTRU EDUCAȚIA CINEMATOGRAFICĂ 2020
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Subprogramul MEDIA
acordă sprijin pentru
activități care au ca
scop promovarea
educației
cinematografice și
îmbunătățirea
cunoștințelor și a
interesului publicului
cu privire la operele
audiovizuale
europene, inclusiv în
ceea ce privește
patrimoniul
audiovizual și
cinematografic, mai
ales în rândul
publicului tânăr.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Proiecte care oferă mecanisme pentru o
mai bună cooperare a inițiativelor de
educație cinematografică din Europa în
vederea îmbunătățirii eficienței și a
dimensiunii europene a acestor inițiative
și a dezvoltării de proiecte noi și
inovatoare, în special cu ajutorul
instrumentelor digitale. Publicul țintă al
inițiativelor de educație cinematografică
trebuie să fie tinerii cu vârsta sub 19 ani.

Un consorțiu (șeful de proiect și
cel puțin 2 parteneri) de entități
(întreprinderi private, organizații
non-profit, asociații, organizații
de caritate, fundații,
primării/consilii locale etc.): cu
sediul într-una din țările
participante la subprogramul
MEDIA și deținut direct sau prin
participare majoritară de cetățeni
din țările respective.
Solicitantul trebuie să fie un
consorțiu (șeful de proiect și cel
puțin 2 parteneri) de entități
(întreprinderi private, organizații
non-profit, asociații, organizații
de caritate, fundații,
primării/consilii locale etc.), cu
sediul într-una din țările
participante la subprogramul
MEDIA și deținut direct sau prin
participare majoritară de cetățeni
din țările respective. În cazul în
care o societate este cotată la
bursă, pentru a i se stabili
naționalitatea se va lua în
considerare locul unde se află
bursa.
Persoanele fizice nu pot să
solicite acordarea unui grant.

Minimum 200.000
euro

Proiecte care oferă mecanisme pentru a
mări contribuția filmelor și operelor
audiovizuale europene la educație,
inclusiv cataloage organizate de filme.
Proiectul ar trebui să se bazeze într-o
proporție semnificativă (cel puțin 50 %)
pe filme europene.
Proiectele necesită cel puțin 3 parteneri,
din care cel puțin 2 parteneri trebuie să
fie
din
sectorul
educației
cinematografice. Partenerii trebuie să
aibă sediul în 3 țări diferite care participă
la subprogramul MEDIA și să acopere cel
puțin 3 limbi diferite.
Acțiunea trebuie să înceapă între
01.09.2020 și 01.01.2021 și să dureze 24
luni.

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

12 martie 2020,
ora 17.00
CET/CEST

https://www.med
iaromania.eu/artico
l_688_media_pg_
0.htm

18. EUROPA CREATIVĂ - APEL DE PROIECTE PENTRU CONSOLIDAREA COOPERĂRII CULTURALE ȘI A COMPETITIVITĂȚII INDUSTRIILOR
CULTURALE ȘI CREATIVE ÎN BALCANII DE VEST
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Scop
Scopul apelului este încurajarea
reconcilierii și a relațiilor de
bună vecinătate în Balcanii de
Vest prin intermediul cooperării
și al creației culturale.
Obiectiv
Obiectivele specifice ale apelului
sunt:
sporirea cooperării culturale
transfrontaliere în interiorul
regiunii Balcanilor de Vest și cu
statele membre ale Uniunii
Europene;
întărirea competitivității
industriilor culturale și creative
în regiunea Balcanilor de Vest.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Sunt
eligibile
numai
activitățile care vizează
atingerea
efectivă
a
priorităților și obiectivelor
prezentului
apel
de
propuneri.

Propunerile de proiecte trebuie
depuse în parteneriat de cel
puțin 5 organizații (un lider de
proiect și parteneri) care
activează în sectoarele
culturale și creative (cu
excepția sectorului
audiovizual).

Activitățile pot acoperi
toate sectoarele culturale
și creative. Cu toate
acestea,
activitățile
dedicate
exclusiv
sectoarelor audiovizuale
nu sunt eligibile.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Între 100.000 și
500.000 euro

Termen limită

Informaţii
suplimentare

17 martie 2020,
ora 18:00

https://eacea.ec.e
uropa.eu/sites/ipa
/funding/coopwb
_en?fbclid=IwAR1
Uj9u2tQVBN5EqZ
CYTqFR04QSlWmxQP
gkzbQdhxdYFEZnJ
3hrxxElVOo

Solicitanții (lider de proiect și
parteneri) pot fi:
Organizații sau asociații, care
lucrează în sectoarele culturale
și creative (cu excepția
audiovizualului) sau
Consiliile Naționale care se
ocupă de sectoarele culturale și
creative (cu excepția
audiovizualului) sau
Organismele publice la nivel
local, regional sau la nivel
central implicat în sectoarele
culturale și creative (cu
excepția audiovizualului)

19. EUROPA CREATIVĂ - SUBPROGRAMUL CULTURA: APEL DE PROIECTE ADRESAT COMPOZITORILOR ȘI MUZICIENILOR
PENTRU STIMULAREA CREATIVITĂȚII ȘI FAVORIZAREA SCHIMBULUI DE EXPERIENȚĂ
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Obiectivul general al acestui
apel este să identifice și să
ofere sprijin pentru cel puțin
10 programe-pilot de
coproducție și co-creație
pentru compozitori și
muzicieni care să faciliteze
dezvoltarea repertoriului
muzical european. Scopul
programelor va fi să
reunească muzicienii,
compozitori și interpreți de
diferite naționalități și cu
formări diferite, pentru a crea
un mediu de învățare divers,
care să stimuleze
creativitatea și să favorizeze
schimbul de experiență și
învățarea. Programele trebuie
să se concentreze asupra
artiștilor la început de carieră,
să aibă o viziune clară asupra
modului în care rezultatele
lor, în mod special noile
creații, vor fi promovate
pentru a ajunge la public.

Organizarea schemelor de
co-creare și coproducție în
sectorul muzicii;

Organizații nonprofit publice sau private

Scheme de instruire,
îndrumare și învățare de la
egal la egal;
Pitching, promovarea
melodiilor create pentru a
putea fi comercializate;
Comunicarea și
diseminarea rezultatelor
proiectelor.

Valoare grant
Maximum 50.000
de euro

Autorități publice (naționale, regionale,
locale)
Universități
IMM-uri din Statele Membre UE și din
alte țări care participă la Programul
Europa Creativă-Cultura

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

30 martie 2020, https://ec.europa
ora 14:00
.eu/eusurvey/run
ner/CoCreationA
ndCoProduction?
fbclid=IwAR0X0u
6nZiIPQ2bKadSCn
dHcP4ZJmZI7Aff
MtfZUqEeyVwKE3CmjSZM
Czs

Sunt eligibili aplicanți unici și consorții
formate din minimum 2 entități.

Lista nu este exhaustivă.

20. RO-ENERGY – APEL PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiu
ni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantul
ui

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiu
ni eligibile

Programul contribuie la
obiectivele generale ale
granturilor SEE și Norvegiei
2014-2021, respectiv la
reducerea disparităților
economice și sociale din
Spațiul Economic European
(SEE) și la întărirea relațiilor
bilaterale între statele SEE și
statele beneficiare ale
granturilor din Norvegia.

Toate cele trei apeluri
- apelul 4(a), apelul
4(b) și Schema de
granturi mici sprijină
proiectele care
contribuie direct la
reducerea gazelor cu
efect de seră.
Proiectele trebuie să
urmărească:

Obiectivul programului este
„Mai puțină energie obținută
prin consumul de carbon și
siguranță crescută a
aprovizionării”.

Eficiența energetică în
clădiri (deținute de
entități neeconomice)
Eficiența energetică în
industrie
Eficiența energetică în
infrastructură
Eficiența energetică a
produselor
Eficiența energetică în
sectorul
transporturilor

Solicitanţi eligibili
Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri
Aplicantul este înființat de cel puțin 3 ani la
momentul termenului limită al apelului;
Principalele activități ale aplicantului au o
strânsă legătură cu activitatea pentru care
aplicația va fi depusă;
Aplicantul și reprezentatul legal care
semnează aplicația nu au caziere judiciare și
fiscale;
Partenerul proiectului trebuie să fie înființat
de cel puțin 1 an până la termenul limită
al apelului;

Valoare grant
Pentru Apelul 4: Între
200.000 euro și
2.000.000 euro
Pentru Schema de
granturi mici - Între
50.000 euro și 200.000
euro
Rata de cofinanțare din
proiect poate varia între
10% și 90%, în funcție de
tipul de ajutor acordat,
tipul și dimensiunea
aplicantului și alte
elemente incluse în
prevederile
Regulamentului.

Contribuţia
solicitantul
ui

Rata de
cofinanțare
din proiect
poate varia
între 10% și
90%, în funcție
de tipul de
ajutor acordat,
tipul și
dimensiunea
aplicantului și
alte elemente
incluse în
prevederile
Regulamentul
ui

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termenul
limită
pentru
depunere:
20 ianuarie
2020, ora
14:00 (ora
României)

https://www.eea
grants.ro/progra
me/energie/apeldeschis-roenergyimbunatatireaeficienteienergetice

Partenerul/Partenerii și reprezentanții
legali care semnează Acordul de Parteneriat
nu au cazier judiciar sau fiscal;
Principala activitate desfășurată de Partener
este strâng legată de activitatea pentru care
acesta își va aduce contribuția în proiect;
Dacă aplicantul are unul sau mai mulți
Parteneri, trebuie atașată o schiță a
Acordului de Parteneriat care definește rolul
și responsabilitățile fiecărui partener.

21. EUROPA CREATIVĂ - SUBPROGRAMUL MEDIA: SPRIJIN PENTRU FESTIVALURI DE FILM 2020
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Subprogramul
MEDIA
oferă
sprijin
pentru
următoarele
măsuri:
inițiative
de
sprijin
care
prezintă
și
promovează
o
diversitate
de
producții
audiovizuale
europene;
activități
de
sprijin care au
drept
scop
îmbunătățirea
cunoștințelor
publicului
cu
privire
la
producțiile
audiovizuale
europene
și
sporirea
interesului față
de acestea.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Activitățile eligibile pentru rețea sunt cele
legate de:

Pentru Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele
europene de festivaluri:

Maximum
180.000 euro

coordonarea membrilor rețelei și a
activităților referitoare la dezvoltarea sa
structurată durabilă (de exemplu,
evenimente de colaborare; schimb de knowhow și de informații; comunicarea între
membri)
acordarea de sprijin financiar unor terți
(membri ai rețelei) pentru punerea în
aplicare de activități comune în conformitate
cu prioritățile și obiectivele cererii
(cuantumul maxim al finanțării pentru
fiecare membru este de 30.000 euro)

Solicitanții trebuie să fie entități juridice
europene (societăți private, organizații fără
scop lucrativ, asociații, organizații caritabile,
fundații, municipalități/primării etc.) care: își
au sediul în una dintre țările participante la
subprogramul MEDIA si sunt deținute în mod
direct sau prin participare majoritară de
resortisanți ai acestor țări.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
23 aprilie
2020, ora
17.00 CET

Informaţii
suplimentare
https://www.me
diaromania.eu/artic
ol_693_media_p
g_0.htm

Persoanelor fizice nu le este permisă
solicitarea uSolicitanții trebuie să fie entități
juridice
europene
(societăți
private,
organizații fără scop lucrativ, asociații,
organizații
caritabile,
fundații,
municipalități/primării etc.) care își au sediul
în una dintre țările participante la
subprogramul MEDIA și care sunt deținute în
mod direct sau prin participare majoritară de
resortisanți ai acestor țări.
Programul este deschis, de asemenea, pentru
acțiunile de cooperare bilaterală sau
multilaterală care vizează țările sau regiunile
selectate pe baza unor credite suplimentare
plătite de aceste țări sau de aceste regiuni și a
unor acorduri specifice care urmează a fi
convenite
cu
țările
sau
regiunile
respective.nui grant.
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22. MECANISMUL FINANCIAR SEE 2014-2021 ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI: RUNDA 3 A APELULUI „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ - 2019”
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Prezentul apel dorește să ajute la
îmbunătăţirea
abilităţilor
şi
competenţelor
experţilor
educaţionali (inspectorilor şcolari,
formatorilor
de
profesori,
consilierilor) care susţin creşterea
calităţii educaţiei în şcoală.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Prin apel sunt vizate noi mobilităţi de învăţare între
România şi statele donatoare, pentru experţi
educaţionali (inspectori şcolari, formatori de
profesori, consilieri).
Activitățile eligibile sunt:

•

•

•
•

•

elaborarea de noi programe
facultative(curricula), metode de predare
specifice și materiale de predare /
consiliere privind incluzivitatea și mediul
multicultural, educația despre drepturile
omului, participarea activă și cetățenia,
abordarea didactică centrată pe elevi, etc;
testarea și / sau punerea în aplicare a unor
practici sau orientări inovatoare în
domeniul prestării de servicii sau în
domeniile democrației, drepturilor omului,
cetățeniei și incluziunii sociale în școli;
elaborarea de noi cursuri de formare
continuă pentru profesori;
participarea la întâlniri de învățare și
reflecție de la egal la egal cu beneficiarii
din alte proiecte similare, pentru a
îmbunătăți calitatea rezultatelor care vor fi
transferate în sistemul educațional;

Solicitanţi eligibili
Pentru
proiectele
din
învăţământul preuniversitar,
solicitanţii pot fi:

•
•
•

Inspectoratele
Şcolare Judeţene
(ISJ),

Valoare grant
Între 1.500 și 27.000
euro

Contribuţia
solicitantul
ui

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

05 mai 2020,
ora 13:00

https://www.eeagran
ts.ro/programe/educ
atie/runda-3-aapelului-educatiescolara---2019-estedeschisa

Casele
Corpului
Didactic (CCD)şi
Centrele Judeţene
de Resurse şi
Asistenţă
Educaţională
(CJRAE)
din
Romania.

Acestea vor aplica pentru
experţii lor educaţionali:
inspectorii şcolari, formatorii
de profesori şi consilierii.

activități care facilitează recunoașterea și
validarea cunoștințelor, abilităților și
atitudinilor dobândite prin mobilitatea
învățării (dacă este posibil).
Toate activitățile vor consolida cooperarea și crearea
de rețele între instituțiile române și instituția gazdă a
statului donator.
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23. EUROPA CREATIVĂ: APEL DE PROIECTE PENTRU „ÎMBINAREA CULTURII ȘI AUDIOVIZUALULUI PRIN CONȚINUT DIGITAL”
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Apelul face parte din
planul de lucru al
Programului
Europa
Creativă pentru anul în
curs, încadrându-se în
componenta
transsectorială
a
acestuia și urmărește
să sprijine testarea
unor modele noi de
afaceri
la
nivel
transsectorial pentru
finanțarea, distribuția
și
capitalizarea
creațiilor.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Noi forme de creație la intersecția între diverse sectoare
culturale și creative, inclusiv audiovizual, care folosesc
noile tehnologii, inclusiv realitatea virtuală.
Dezvoltarea de instrumente sau abordări inovatoare care
facilitează accesul, distribuția, promovarea și/ sau
capitalizarea culturii și a creativității, inclusiv a
patrimoniului cultural.
Accentul trebuie pus pe următoarele aspecte:
• Abordare axată pe rezolvarea unor probleme și
provocări existente la nivelul sectoarelor culturale și
creative.
• Publicul și experiența utilizatorilor sunt de o
importanță esențială în abordarea și rezolvarea
problemei.
• Tehnologia este un mijloc adecvat de a aborda
problemele-cheie mai degrabă decât un scop în sine.
• Sprijinirea inovării în procesele de creație, distribuție
și promovare a conținutului creativ.
• Abordarea colaborării între sectoare, precum și
utilizarea tehnologiilor facilitatoare.

Solicitanţi eligibili
Entități eligibile:
• entități
nonprofit
(private sau publice),
• autorități
publice
(naționale,
regionale,
locale),
• organizații
internaționale,
• universități,
• instituții de învățământ,
• centre de cercetare,
• entități generatoare de
profit
din
Statele
Membre UE și din
Islanda,
Norvegia,
Albania,
Bosnia
și
Herțegovina, Macedonia
de Nord, Muntenegru,
Serbia

Valoare
grant
Minimum
300.000 de
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

14 Mai
2020, ora
18:00

https://ec.europa.
eu/info/fundingtenders/opportuni
ties/portal/screen
/opportunities/to
pic-details/creainnovlab2020;freeTextSear
chKeyword=;type
Codes=1;statusCo
des=31094501,31
094502,31094503
;programCode=CR
EA;programDivisi
onCode=null;focus
AreaCode=null;cro
s=

Pot aplica consorții formate
din minimum 3 entități din
3 țări diferite, cu expertiză
în
sectoare
culturale
diferite,
inclusiv
audiovizual.
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24. PROGRAMUL ORIZONT 2020: INSTRUMENTUL PENTRU IMM-URI - APEL DE PROIECTE PENTRU AFACERILE
INOVATOARE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Instrumentul
pentru IMMuri este parte
din Programul
Orizont 2020 și
ia forma unui
program de
accelerare a
afacerilor de la
nivelul Uniunii
Europene,
oferind
finanțare,
mentorat și
servicii de
accelerare
pentru IMMuri inovative cu
ambiții globale.

Faza I este opțională. Grantul pentru Faza I are în vedere
explorarea și evaluarea fezabilității tehnice și a potențialului
comercial al unei inovații descoperite și pe care o companie
dorește să o exploateze și să o comercializeze. Activitățile
finanțate pot fi:
• evaluarea riscurilor;
• studii de proiectare sau de piață;
• explorarea proprietății intelectuale.
Scopul final al proiectului trebuie să vizeze lansarea pe piață a
produsului, serviciului sau a procesului, dacă este posibil prin
aplicarea de metode, tehnologii sau procese inovatoare.
În cazul în care concluzia studiului este că conceptul inovator
are potențialul de a fi dezvoltat la nivelul de pregătire a
investiției/maturității pieței, dar necesită o finanțare
suplimentară în vederea comercializării, IMM-ul poate solicita
sprijin pentru Faza a II-a.
Grantul pentru Faza a II-a are în vedere proiecte de inovare
susținute de un plan solid și strategic (elaborat și finanțat
parțial prin Faza I a Instrumentului pentru IMM-uri; dacă ideea
de afacere demonstrează suficientă maturitate și fezabilitate se
poate aplica direct în Faza a II-a). Activitățile finanțate pot fi:
• prototiparea;
• miniaturizarea;
• scalarea;
• proiectarea;
• verificarea performanțelor;
• testarea;
• demonstrarea;
• dezvoltarea liniilor pilot;
• validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte
activități menite să aducă inovarea în pregătirea și
maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

IMM-uri
profitabile,
companii tinere și
întreprinderi nouînființate, din
orice sector,
stabilite într-un
stat membru al
UE sau într-o țară
asociată
Programului
Orizont 2020.

Faza I – 50.000 €
(suma forfetară) pe
proiect (70% din
costul total al
proiectului). Faza I
este opțională și
reprezintă grantul de
inovare pentru
concept și studiu de
fazabilitate. Dacă
ideea de afacere
demonstrează
suficientă maturitate
și fezabilitate se
poate aplica direct în
Faza a II-a.
Faza a II-a – 0.5 și 2.5
milioane € (70% din
costul total al
proiectului). Faza a IIa reprezintă grantul
pentru demonstrarea,
cercetarea și
dezvoltarea
inovației/produsului.
IMM-urile pot
beneficia și de:
Faza a III-a – Servicii
de accelerare în
afaceri
Mentorat

Companiile mari
sau furnizorii de
cercetare pot fi
implicați ca părți
terțe.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Apelul este
deschis
continuu până
în anul 2020,
cu 4
întreruperi
(cutoff)/an/fază
dedicate
evaluării:
UPDATE
Conform CE,
cut-off 2020
faza I și cut-off
2019 faza II au
fost anulate.
Cut-off 2019
faza I:
07 Mai
05 Septembrie
Cut-off 2020
faza II:
08 Ianuarie
18 Martie
19 Mai
07 Octombrie
Pentru toate
datele, se va
aplica ora
17:00 CET.

https://ec.europa.
eu/programmes/h
orizon2020/en/h2
020-section/eicaccelerator-pilot

67

25. FRDS – APELUL 1 PENTRU PROPUNERI DE INIȚIATIVE BILATERALE ÎN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALĂ, REDUCEREA SĂRĂCIEI
ȘI CREȘTEREA INCLUZIUNII ROMILOR”
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Este încurajată cooperarea între
entitățile din Romania și
entitățile din Statele Donatoare
pentru a face posibil transferul
cunoștințelor, experiențelor și
celor mai bune practici
necesare în pregătirea,
implementarea și
sustenabilitatea proiectelor. Pe
termen scurt, se urmărește
îmbunătățirea implementării și
a rezultatelor proiectelor
finanțate în cadrul Programului
iar, pe termen lung,
consolidarea relațiilor bilaterale
dintre Statele Donatoare și
România.

În cadrul apelului sunt finanțate
întâlniri bilaterale între entități
relevante din România și din
Statele donatoare, care vizează
cunoașterea reciprocă,
identificarea intereselor comune
în ariile Programului, explorarea
posibilității de implicare comună
în pregătirea, depunerea și
implementarea unui proiect
eligibil în cadrul Programului,
respectiv semnarea unei scrisori
de intenție privind o viitoare
colaborare, pregătirea și
semnarea unui acord de
parteneriat și/sau
pregătirea/finalizarea unei cereri
de finanţare care sa fie depusă în
cadrul unui apel deschis din
cadrul Programului „Dezvoltare
locală”.

Solicitanţi eligibili
Potențialii promotori și parteneri
de proiect eligibili, din România și
din statele donatoare, care doresc
să dezvolte și să depună în comun
proiecte în cadrul apelurilor de
propuneri de proiecte lansate în
cadrul Programului.

Valoare
grant
5.000 €

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Termenul
limită
pentru
depunerea:
5 iunie 2020,
ora 15:00

http://frds.ro/ind
ex.php?id=126&f
bclid=IwAR0oCmf
Mlys0g52D5y2ivk
D4QSxyW_UrKsIh
d_D2krJ9byYi1h8
n8gY9xus
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26. PROGRAMUL ORIZONT 2020: FAST TRACK TO INNOVATION – APEL DE PROIECTE DEDICAT INOVĂRII TEHNOLOGICE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Fast Track to Innovation face
parte din Programul Orizon 2020
și are scopul de oferi finanțare
pentru activitățile de inovare din
orice sector tehnologic.
Programul vizează noile
tehnologii, concepte, procese și
modele de afaceri relativ mature,
care au nevoie de dezvoltare
finală pentru a putea forma o
nouă piață și a realiza o
implementare mai largă.
Programul urmărește:
Să accelereze adoptarea pe piață
a ideilor inovatoare, oferind
finanțare într-o schemă deschisă
și accesibilă;
Stimularea participării
solicitanților pentru prima dată la
finanțarea UE în domeniul
cercetării și inovării;
Creșterea investițiilor din sectorul
privat în cercetare și inovare

• Pilotarea;
• Testul;
• Validarea sistemelor

Consorții care cuprind între trei
și cinci entități juridice, stabilite
în cel puțin trei state membre
diferite ale UE sau ale statelor
asociate Orizont 2020:
companiile private din sectorul
industrial, universitățile și
organizațiile de cercetare și
tehnologie, clustere, asociații
industriale, incubatoare,
investitori și sectorul public,
start-up-uri cu idei inovatoare
care ar putea crea noi piețe.

Contribuția maximă UE
pe acțiune este de 3
milioane euro (rata de
finanțare: 70% pentru
companiile cu profit,
100% pentru
companiile non-profit).

rata de
finanțare: 70%
pentru
companiile cu
profit, 100%
pentru
companiile nonprofi).

Apelul este deschis
continuu până în
anul 2020, cu 3
întreruperi (cutoff)/an/fază
dedicate evaluării:
Cut-off 2019
22 Octombrie
Cut-off 2020
19 Februarie
09 Iunie
27 Octombrie.

https://ec.europa.
eu/programmes/h
orizon2020/en/h2
020-section/fasttrack-innovationpilot

în condițiile de lucru
din lumea reală;
• Validarea modelelor
de afaceri;
• Cercetarea prenormativă și
stabilirea
standardelor.
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27. PROGRAMUL NAȚIONAL CASA VERDE FOTOVOLTAICE – APEL DE PROIECTE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE PANOURI
FOTOVOLTAICE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Prin Programul
Național Casa
Verde
Fotovoltaice,
persoanele
fizice se vor
putea adresa
instalatorilor
validați, care au
încheiat
contract cu
Administrația
Fondului pentru
Mediu, în
vederea
înscrierii în
Program,
urmând să fie
achiziționate și
montate
sistemele de
panouri
fotovoltaice.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

• cheltuielile cu achiziţia sistemului

Persoanele fizice.
Se pot înscrie în Program:
• Persoanele fizice cu domiciliul în
România;
• Proprietarul imobilului construcţie pe
care se amplasează sistemul de
panouri fotovoltaice;
• Persoanele fizice care au acordul
tuturor proprietarilor cu privire la
implementarea proiectului, în
situaţia în care imobilul construcţie
pe care se amplasează sistemul de
panouri fotovoltaice este deţinut în
coproprietate(copropietarii
semnează pe cererea de finanțare);
Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu
în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei
legi speciale sau dreptului comun sau al unei
proceduri de expropriere pentru cauză de
utilitate publică;
• Persoanele fizice care nu au obligaţii
restante la bugetul de stat şi la
bugetul local.

Până la 90% din
valoarea totală a
cheltuielilor
eligibile, în limita
sumei de 20.000
lei.

de panouri fotovoltaice cu putere
minimă instalată de 3kWp
(sistemul de panouri fotovoltaice,
invertor, conexiuni, tablou
electric);
• cheltuielile cu montajul şi
punerea în funcţiune a sistemului
de panouri fotovoltaice (15% din
costurile echipamentelor şi
instalaţiilor electrice).

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Depunere
continuă până
la epuizarea
fondurilor

https://www.afm.
ro/sisteme_fotovo
ltaice.php
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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI

Biroul judeţean IALOMIŢA

Biroul judeţean ARGEŞ

Biroul judeţean PRAHOVA

Biroul judeţean DÂMBOVIŢA

Biroul judeţean TELEORMAN

Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa Tricolorului, nr. 1, et. IV,
cam. 101, mun. Târgovişte
Tel. : 0345/ 100.018
E-mail: dambovita@adrmuntenia.ro

Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. Dunării, nr. 178, parter, Alexandria, judeţul
Teleorman
Tel.: 0247/311.201. int. 358
Fax: 0247/312.494
E-mail: teleorman@adrmuntenia.ro

Biroul judeţean GIURGIU

Birou Coordonator Pol Crestere Ploiesti

Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu
Tel.: 0246/215.271

Adresa: Str. Romană nr. 28-30, etaj 1, Ploiesti, judetul Prahova ( in spatele Palatului
Administrativ)
Telefon: 031-824-94-72
Fax: 031-824-94-70
E-mail: polploiesti@adrmuntenia.ro

Adresa: Str.General Constantin Pantazi, nr.7A, Călăraşi, județul
Călărași
Tel.: 0242/ 331.769
Fax: 0242/ 313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro

Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Piaţa
Vasile Milea, nr. 1, et. 3, cam. 117, mun. Piteşti
Tel.: 0248 /222.250
E-mail: arges@adrmuntenia.ro

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1 , etaj 4, Slobozia, judeţul
Ialomiţa
Tel/ Fax: 0343/101.139
E-mail: ialomita@adrmuntenia.ro

Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, B-dul. Republicii, nr. 2 -4 , etaj 6, camerele 626 627, Ploieşti, judeţul Prahova
Tel.: 0244/ 595.594
E-mail: prahova@adrmuntenia.ro
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SERVICIUL DEZVOLTARE
Data publicării: 10 februarie 2020
Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de
proiecte lansate în anul 2020 de Comisia Europeană.
Materialul sus-menţionat cuprinde informaţii referitoare la operaţiunile eligibile, solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia
solicitantului, termenul limită de depunere al aplicaţiei, informaţii referitoare la Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar
responsabile.
Materialul va fi publicat lunar, pe site-ul http://www.adrmuntenia.ro, la secţiunea Bibliotecă/Documente Utile şi va fi pus la
dispoziţia membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, mediului academic şi de cercetare, mediului de afaceri,
reprezentanţilor autorităţi publice locale din regiune, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentanţilor massmedia de la nivelul Regiunii Sud Muntenia şi altor actori interesaţi.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Serviciul Dezvoltare la tel/ fax.: 0242 – 331 769 sau e-mail:
programe@adrmuntenia.ro.
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