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A. PROGRAME OPERAŢIONALE
Axa
prioritară

Axa prioritară 2
”Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor
mici şi mijlocii”,
Prioritatea de
investiții 2.2.
”Sprijinirea
creării și
extinderea
capacităților
avansate de
producție și
dezvoltarea
serviciilor”

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul specific al
acestei axe prioritare îl
reprezintă
îmbunătățirea
competitivității
economice prin
creșterea
productivității muncii
în
IMM-uri
în
sectoarele competitive
identificate
în
Strategia
Națională
pentru
Competitivitate.

1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
Construirea,
extinderea
spațiilor
de
producție/servicii; Dotarea cu active corporale,
necorporale,
inclusiv
instrumente
de
comercializare on-line; Lucrările de modernizare
pot fi considerate eligibile doar în măsura în care
sunt aferente unei investiții inițiale care constă în
activități de construire/ extindere/ dotare cu active
corporale a spațiilor de producție/ prestări de
servicii.
- Investițiile finanțabile prin ajutor de stat regional
sunt eligibile doar dacă reprezintă investiții inițiale,
în sensul prevederilor Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, de
declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor
107 și 108 din tratat.
- Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: o
Implementarea
procesului
de
certificare/
recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor
procese specifice, sistemelor de management al
calității, mediului sau sănătății
- Internaţionalizare (participarea, la nivel
internațional, în afara României, la târguri, misiuni
comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Solicitantul
este
societate12 sau societate
cooperativă13 care se
încadrează în categoria
IMM-urilor din mediul
urban,
sau
a
întreprinderilor mijlocii
din mediul rural.

Valoare
grant

Minimum
200 000 euro
și maximum
1 milion
euro.

Contribuţia
solicitantului

Pentru
componenta de
ajutor de minimis
a
proiectului,
contribuția
programului
(acoperită
din
FEDR
și bugetul de stat)
este de maximum
90% din valoarea
eligibilă
a
cheltuielilor
finanțabile prin
ajutor
de minimis și în
limita plafonului
de minimis. A se
vedea
și
secțiunea 2.7.2
”Ajutorul
de
minimis”.

Termen
limită

30.08.2017,
ora 12:00

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1279/axa
-2--imm/
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Axa
prioritară

Axa prioritară 3:
Sprijinirea
tranziției către o
economie cu
emisii scăzute de
carbon,
Prioritate de
investiții 3.1
Sprijinirea
eficienței
energetice, a
gestionării
inteligente a
energiei și a
utilizării energiei
din surse
regenerabile în
infrastructurile
publice, inclusiv
în clădirile
publice, și în
sectorul
locuințelor.
Operaţiunea A
Clădiri
rezidenţiale

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Creșterea
eficienței
energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de
iluminat
public,
îndeosebi a celor care
înregistrează
consumuri energetice
mari.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite
activități specifice realizării de investiții pentru
creşterea eficienţei energetice a clădirilor
rezidenţiale, respectiv: îmbunătățirea izolației
termice și hidroizolare anvelopei clădirii (pereți
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu superior,
planșeu peste subsol), șarpantelor, inclusiv măsuri
de consolidare;
reabilitarea și modernizarea
instalaţiei de distribuţie a agentului termic –
încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a
clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de
robinete cu cap termostatic etc.; modernizarea
sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea
centralei termice de bloc/scară; achiziționarea și
instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei din surse regenerabile – panouri solare
termice, panouri solare electrice, pompe de
căldura si/sau centrale termice pe biomasa etc.;
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent din spațiile comune cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată
mare de viață; implementarea sistemelor de
management
al
funcționării
consumurilor
energetice: achiziționarea și instalarea sistemelor
inteligente pentru promovarea și gestionarea
energiei electrice; orice alte activități care conduc
la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în
părțile comune - scări, subsol, lucrări de
demontare a instalațiilor și echipamentelor
montate, lucrari de reparații la fațade etc.);
întocmirea de strategii pentru eficiență energetică
(ex. strategii de reducere a CO2) ce vizează
realizarea de proiecte ce pot fi implementate prin
POR 2014 – 2020.

Unitate
administrativteritorială din mediul
urban,
sector
al
municipiului Bucureşti,
definite conform Legii
administraţiei
publice
locale nr. 215/2001,
republicată,
cu
modificările
şi
completările ulterioare.

Valoare
grant

Valoare
minimă
eligibilă: 100
000 euro*
Valoare
maximă
eligibilă:
5
milioane euro

Contribuţia
solicitantului

40% din totalul
cheltuielilor
eligibile
ale
proiectelor
–
Solicitant
şi
Asociaţia
de
proprietari
(indiferent
de
regiunea
de
dezvoltare în care
se
implementează).

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

28.08.2017,
http://www.info
ora 10:00 – regio.ro/ro/por28.02.2018,
2014ora 10:00.
2020/apeluriproiecte.html
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Axa
prioritară

Axa prioritară 3:
Sprijinirea
tranziției către o
economie cu
emisii scăzute de
carbon
Prioritate de
investiții 3.1
Sprijinirea
eficienței
energetice, a
gestionării
inteligente a
energiei și a
utilizării energiei
din surse
regenerabile în
infrastructurile
publice, inclusiv
în clădirile
publice, și în
sectorul
locuințelor.
Operaţiunea B
Clădiri publice

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Creșterea
eficienței
energetice în clădirile
rezidențiale, clădirile
publice și sistemele de
iluminat
public,
îndeosebi a celor care
înregistrează
consumuri energetice
mari.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

I.
Măsuri de creștere a eficienței energetice
în clădirile publice

Autoritățile
publice
centrale; Autoritățile și
instituțiile publice locale;
Parteneriate
între
entitățile de mai sus, în
conformitate
cu
prevederile legale.

II.
Măsuri conexe care contribuie la
implementarea proiectului pentru care se solicită
finanțare

Valoare
grant

Valoare
minimă
eligibilă:
100 000 euro
Valoare
maximă
eligibilă:
25 milioane
euro

Contribuţia
solicitantului

maxim
13% din valoarea
cheltuielilor
eligibile
ale
proiectului
reprezintă rata de
cofinanțare din
bugetul de stat
(BS) și minim 2%
din
valoarea
cheltuielilor
eligibile
reprezintă
contribuția
solicitantului
–
autorități
și
instituții publice
locale, respectiv
minim
15% din valoarea
cheltuielilor
eligibile
ale
proiectului
reprezintă
contribuția
solicitantului
autorități publice
centrale.

Termen
limită

4.10.2017,
ora 10.00

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1280/axa
-3--eficientaenergetica/
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Axa
prioritară

Axa Prioritară 3:
Sprijinirea
tranziției către o
economie cu
emisii scăzute de
carbon,
Prioritatea de
investiții 4e,
Promovarea unor
strategii cu emisii
scăzute de dioxid
de carbon pentru
toate tipurile de
teritorii, în special
pentru zonele
urbane, inclusiv
promovarea
mobilității urbane
multimodale
durabile și a
măsurilor de
adaptare
relevante pentru
atenuare.

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul Specific 3.2,
Reducerea emisiilor de
carbon în zonele
urbane bazată pe
planurile de mobilitate
urbană durabilă

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul
Obiectivului specific 3.2, se va urmări în principal
îmbunătăţirea eficienţei transportului public de
călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs,
accesibilităţii, transferului către acesta de la
transportul privat cu autoturisme, precum şi a
transferului către modurile nemotorizate de
transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea
autoturismelor să devină o opțiune mai puţin
atractivă din punct de vedere economic şi al
timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului
public/a modurilor nemotorizate, creându-se în
acest mod condițiile pentru reducerea numărului
autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent
CO2.
Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e,
Obiectivul specific 3.2, vor fi finanțate acele
activități/ subactivități care, printr-o abordare
integrată, vor contribui în mod direct la reducerea
emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu
efect de seră (GES) , provenite din transportul
rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor
şi a Z.F., generat, în principal, de utilizarea extinsă
a autoturismelor pentru deplasarea populaţiei în
interiorul municipiului/orașului, dar şi pentru
deplasarea navetiștilor din Z.F., care au ca origine
sau destinaţie a deplasărilor municipiul/orașul în
cauză.

Solicitanţi eligibili
Unitățile administrativteritoriale
orașe/municipii;
Parteneriatele dintre
unitățile administrativteritoriale
orașe/municipii eligibile
în cadrul O.S. 3.2;
Parteneriatele dintre
unitățile administrativteritoriale orașe/
municipii eligibile în
cadrul O.S. 3.2 cu UAT
comune din zona
funcţională a acestor
oraşe/municipii și care
îndeplinesc condiția cu
privire la vecinătatea
teritorială față de aceste
orașe/municipii eligibile
și/sau cu Sectoarele
Municipiului București
(pentru apelul de
proiecte nr.
POR/2017/3/3.2/1/BI)
și/sau cu UAT județul (în
care orașele/municipiile/
comunele partenere sunt
situate) și/sau cu
instituții publice din
subordinea UAT
orașe/municipii/partener
i eligibili care au în
administrare
infrastructura rutieră, ce
face obiectul proiectului

Valoare
grant

Valoarea
minimă
eligibilă:
500.000 euro;
Valoarea
maximă
eligibilă : 5
milioane euro
pentru
orașele/
municipiile cu
o populație
sub 20.000 de
locuitori; 10
milioane euro
pentru
orașele/
municipiile cu
o populație
de peste
20.000 de
locuitori;

Contribuţia
solicitantului

minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Termen
limită

Data și ora de
începere a
depunerii de
proiecte:
20.09.2017,
ora 12.00.

Informaţii
suplimentare

http://www.info
regio.ro/ro/por20142020/apeluriproiecte.html

Data și ora de
închidere a
depunerii de
proiecte:
20.03.2018,
ora 12.00.
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Axa
prioritară

AXA
PRIORITARĂ 4
Sprijinirea
dezvoltării
urbane durabile
Document
cadru
de
implementare a
dezvoltării
urbane durabile

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Apel
documente
strategice

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Elementul central al dezvoltării urbane durabile îl
constituie finanțarea proiectelor de dezvoltare
urbană în baza unor strategii integrate de
dezvoltare urbana (SIDU) care abordează
provocările economice, de mediu, climatice,
demografice și sociale din orașe. SIDU constituie
cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor)
individuale de dezvoltare urbană.

Municipiile reședință de
județ sau, după caz,
municipiile reședință de
județ
împreună
cu
localitățile din zona
funcțională urbană din
jurul acestora

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

Data
închiderii
apelului de
documente
strategice
(SIDU
și
PMUD):
21
august
2017

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1281/axa
-4--dezvoltareurbana/
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Axa
prioritară

Axa Prioritară 4:
Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
Prioritatea de
investiții
4e;
Promovarea
unor strategii
cu
emisii
scăzute
de
dioxid
de
carbon pentru
toate tipurile de
teritorii,
în
special pentru
zonele urbane,
inclusiv
promovarea
mobilității
urbane
multimodale
durabile și a
măsurilor
de
adaptare
relevante
pentru
atenuare;

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul Specific 4.1.
Reducerea emisiilor de
carbon în municipiile
reședință de județ prin
investiții bazate pe
planurile de mobilitate
urbană durabilă

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Prin activităţile/măsurile sprijinite în cadrul
Obiectivului specific 4.1, se va urmări în principal
îmbunătăţirea eficienţei transportului public de
călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs,
accesibilităţii, transferului către acesta de la
transportul privat cu autoturisme, precum şi a
transferului către modurile nemotorizate de
transport. De asemenea, se va urmări ca utilizarea
autoturismelor să devină o opțiune mai puţin
atractivă din punct de vedere economic şi al
timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului
public/a modurilor nemotorizate, creându-se în
acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de
echivalent CO2 din transport.

Unități
administrativteritoriale
municipii
reședință
de
județ,
definite conform Legii nr.
215/2001
a
administraţiei
publice
locale, cu modificările şi
completările ulterioare și
constituite potrivit Legii
nr.
2/1968
privind
organizarea
administrativă
a
teritoriului
României,
republicată, cu excepţia
municipiului Tulcea din
cadrul ADI „ITI Delta
Dunării”,
care
va
beneficia de un apel de
proiecte
dedicat
în
cadrul
Obiectivului
specific 3.2;

Astfel, în cadrul Priorității de investiții 4e,
Obiectivul specific 4.1, vor fi finanțate acele subactivități/ activități care, printr-o abordare
integrată, vor contribui în mod direct la reducerea
emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu
efect de seră (GES) , provenite din transportul
rutier motorizat de la nivelul municipiilor reşedinţă
de judeţ şi a Z.F.U, generat, în principal, de
utilizarea extinsă a autoturismelor pentru
deplasarea
populaţiei
în
interiorul
municipiului/Z.F.U., dar şi pentru deplasarea
navetiștilor care au ca origine sau destinaţie a
deplasărilor municipiul în cauză.

Parteneriate
dintre
unitatea administrativteritorială
municipiul
reședință de județ, cu
excepţia
municipiului
Tulcea,
cu
oraşe/municipii/comune
din zona funcţională
urbană
(Z.F.U)
a
municipiului, aflate în
vecinătatea teritorială a
acestuia;

Valoare
grant

Valoarea
minimă
eligibilă:
500.000 euro;
Valoarea
maximă
eligibilă
:
20.000.000
euro;
Valoarea
maximă
eligibilă
pentru
cererile
de
finanțare ce
conțin
activităţi
complementa
re
privind,
minimum,
infrastructura
de transport
public
şi
mijloacele de
transport
public
:
25.000.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Valoarea minimă
eligibilă: 500.000
euro;
Valoarea maximă
eligibilă
:
20.000.000 euro;
Valoarea maximă
eligibilă pentru
cererile
de
finanțare
ce
conțin activităţi
complementare
privind,
minimum,
infrastructura de
transport public
şi mijloacele de
transport public :
25.000.000 euro

Termen
limită

Data și ora de
începere
a
depunerii de
proiecte:
21.08.2017,
ora 10.00;

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1281/axa
-4--dezvoltareurbana/

Data și ora de
închidere a
depunerii de
proiecte:
31.12.2018,
ora 10.00;
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Axa
prioritară

Axa prioritară 4:
Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
Prioritate de
investiții 4.2.,
Realizarea de
acțiuni
destinate
îmbunătățirii
mediului urban,
revitalizării
orașelor,
regenerării și
decontaminării
terenurilor
industriale
dezafectate
(inclusiv a
zonelor de
reconversie),
reducerii
poluării aerului
și promovării
măsurilor de
reducere a
zgomotului

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Reconversia
și
refuncționalizarea
terenurilor
și
suprafețelor
degradate,
vacante
sau neutilizate din
muncipiile reşedinţă
de judeţ

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane,
vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități
asupra terenurilor supuse interventiei: demolarea
clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor
aflate într-o stare avansată de degradare, care nu
aparţin patrimoniului naţional cultural; realizarea
alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare
trotuare(a se vedea nota nr. 2); amenajare spații
verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea
suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști)( a
se vedea nota nr. 1);
crearea de facilități
pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone
speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă
pentru copii, etc.)( a se vedea nota nr. 2);
Achiziționarea
și
montarea
elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,
grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare,
scene(a se vedea nota nr. 2); instalare Wi-Fi în
spațiile publice; instalare sisteme de supraveghere
video a spațiilor amenajate prin proiect; dotare
mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete
ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire
etc)( a se vedea nota nr. 2); modernizarea străzilor
urbane care conduc în mod direct la terenul supus
intervenției (Străzile urbane sunt eligibile în situații
excepționale, numai în măsura în care astfel de
investiții sunt necesare pentru facilitarea
accesibilității la obiectivul de investiții, și în limita
de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile
aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15
(subcategoriile 53 şi 54) şi 16 (subcategoria 57), din
bugetul proiectului din bugetul proiectului);
înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a
terenului obiect al investiției; Realizare sistem de
irigații/sistem de iluminat pentru spațiile
amenajate prin proiect.

Solicitantul eligibil, în
sensul prezentului ghid,
reprezintă entitatea care
îndeplineşte cumulativ
criteriile enumerate și
prezentate în cadrul
prezentei
secțiuni.
1.Forma de constituire a
solicitantului: - Unitate
administrativ-teritorială
municipiu reședință de
județ
(excluzând
localitățile din zona
funcțională
urbană),
definită conform Legii
administraţiei
publice
locale nr. 215/2001, cu
modificările
şi
completările ulterioare
(a se vedea secţiunea 2.6
a prezentului ghid).
2.
Drepturi asupra
imobilului, obiect al
proiectului,
la
data
depunerii cererii de
finanţare, precum şi pe o
perioadă de minim 5 ani
de la data plății finale,
pentru care poate fi
acordat
dreptul
de
execuţie a lucrărilor de
construcţii,
în
conformitate
cu
prevederile legale în
vigoare,
şi
sunt
menţionate în ghidul
general, cu excepţia
superficiei si concesiunii.

Valoare
grant

Valoarea
maximă
totală
a
investiției
este
de
5.000.000
euro;
valoarea
minimă
eligibilă
a
investiției
este
de
100.000 euro.

Contribuţia
solicitantului

Pentru proiectele
depuse în cadrul
prezentului apel
cofinanțarea din
partea
solicitantului este
de minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile,
indiferent
de
regiunea
de
dezvoltare în care
se
implementează

Termen
limită

Data și ora
începere
depunere de
proiecte:
21.08.2017,
ora 10.00

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1281/axa
-4--dezvoltareurbana/

Data și ora
închiderii
cererii
de
proiecte:
31.12.2018,
ora 10.00
Perioada de
depunere a
proiectelor
poate
fi
redusă
în
cazul în care
bugetul
apelului este
consumat
mai devreme.
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Axa
prioritară

Axa prioritară 4:
Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
Prioritate de
investiții 4.3
Oferirea de
sprijin pentru
regenerarea
fizică,
economică și
socială a
comunităților
defavorizate din
regiunile
urbane și rurale

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectiv Specific 4.3
Îmbunătățirea
regenerarii
fizice,
economice și sociale a
comunităților
marginalizate
în
municipiile reședință
de județ din România

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Intervențiile teritorializate pot include diverse
activități de regenerare, în funcție de nevoile
specifice identificate la nivel local. Lista orientativă
include:
•
Investiții în facilități destinate utilizării
publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni,
piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă
pentru copii, precum și facilități pentru activități
sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport,
etc);
•
Investiții în clădiri destinate utilizării
publice pentru activități educative, culturale și
recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea,
îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază
(construcție/reabilitare/modernizare),
inclusiv
dotarea acestora cu echipamente specifice;
•
Construcția / reabilitarea / modernizarea
tuturor tipurilor de utilități de bază la scară mică
(cum ar fi infratructura edilitară de gaze,
electricitate, apă, salubritate);
•
Construcția/reabilitarea/modernizarea
străzilor de importanță secundară, inclusiv
trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi
de acces
Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități
sunt eligibile în situații excepționale, numai în
măsura în care astfel de investiții se fac în
completarea
proiectului/proiectelor
vizând
celelalte categorii de activități eligibile.

Autorităţile şi instituţiile
publice
locale
din
municipiile – reşedinţă
de
judeţ
(exclusiv
localităţile din zona
funcţională urbană), asa
cum sunt descrise mai
jos:
•Unități Administrativ
Teritoriale Municipiu Resedință de judet,
definite conform Legii
administrației publice
locale nr. 215/2001, cu
modificările și
completările ulterioare (
APL-uri)
•Parteneriate intre UATMunicipiu - Resedință de
judet (ca lider de
parteneriat) si instituții
publice locale descrise
mai jos:

Valoare
grant

Valoare
minimă
eligibilă: 100
000 euro
Valoare totală
a proiectului:
5 000 000
euro

Contribuţia
solicitantului

Beneficiarul are
obligația
asigurării
unei
contribuții
de
minim 2% din
valaorea
cheltuielilor
eligibile precum
și să asigure
costurile
neeligibile
ale
proiectului.

Termen
limită

Data și ora
de începere
a depunerii
de proiecte:
21.08.2017,
ora 10.00;

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1281/axa
-4--dezvoltareurbana/

Data și ora
de închidere
a depunerii
de proiecte:
31.12.2018,
ora 10.00.
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Axa
prioritară

Axa Prioritara 4:
Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
Prioritatea de
Investitii
4.4
Investițiile
în
educație,
și
formare,
inclusiv
în
formare
profesională,
pentru
dobândirea de
competențe și
învățare pe tot
parcursul vieții
prin
dezvoltarea
infrastructurilor
de educație și
formare

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul Specific 4.4.
Creșterea
calității
infrastructurii
în
vederea
asigurării
accesului sporit la
educaţie timpurie şi
sprijinirea participării
părinţilor pe piaţa
forţei de muncă.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze
exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind
eligibile proiecte care nu se încadrează în
activităţile specifice propuse a fi finanţate prin POR
2014 – 2020.

Unităţi
administrativteritoriale și instituții ale
administraţiei
publice
locale
aferente
municipiilor reşedinţă de
judeţ,
cu
excepţia
municipiului Tulcea.

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei
priorități de investiție sunt avute în vedere
realizarea următoarelor tipuri de investiții:
•
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și
preșcolară (grădinițe)

Valoare
grant

Valoare
minimă
eligibilă
:
100.000,00
euro
Valoare
maximă
eligibilă
:
6.700.000,00
euro, nu se va
depăşi
echivalentul a
30.000.000,0
0 lei
calculaţi
la
cursul
infoeuro din
luna
depunerii.

Contribuţia
solicitantului

Minim 2% din
cheltuielile
eligibile
ale
proiectelor
–
suportate
de
beneficiar
(autoritatea
publică
locală/parteneria
t)

Termen
limită

Data și ora
lansării
cererii de
proiecte:
21.08.2017,
10.00

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1281/axa
-4--dezvoltareurbana/

Data și ora
închiderii
cererii de
proiecte:
31.12.2018,
00.00
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Axa
prioritară

Axa Prioritara 4:
Sprijinirea
dezvoltării
urbane
durabile,
Prioritatea de
Investitii
4.4.
Investițiile
în
educație,
și
formare,
inclusiv
în
formare
profesională,
pentru
dobândirea de
competențe și
învățare pe tot
parcursul vieții
prin
dezvoltarea
infrastructurilor
de educație și
formare

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectiv Specific 4.5
Creșterea
calității
infrastructurii
educaționale
relevante pentru piața
forței de muncă.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să vizeze
exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind
eligibile proiecte care nu se încadrează în
activităţile specifice propuse a fi finanţate prin POR
2014 – 2020.

Solicitantul eligibil, în
sensul prezentului ghid,
reprezintă entitatea care
îndeplineşte cumulativ
criteriile enumerate si
prezentate în cadrul
prezentei
secțiuni.
A.Unităţi administrativteritoriale
B.Instituții
ale
administraţiei
publice
locale
C.Forme
asociative între unităţile
administrativ-teritoriale
şi
instituții
ale
administraţiei
publice
locale. Liderul asociaţiei
va fi reprezentat de
unitatea
administrativ
teritorială.
Din
perspectiva
asigurării
perenității investiției în
conformitate cu art. 71
din
Regulamentul
Parlamentului European
și al Consiliului nr.
1303/2013, drepturile ce
pot constitui premisa
obținerii finanțării în
cadrul POR 2014-2020
vor fi avute în vedere
pentru proiectele care
presupun realizarea de
lucrări de construcție
(numai cu autorizație de
construire).

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei
priorități de investiție sunt avute în vedere
realizarea următoarelor tipuri de investiții:
•
construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice
şi şcoli profesionale).

Valoare
grant

Valoare
minimă
eligibilă
:
100.000,00
euro
Valoare
maximă
eligibilă
:
6.700.000,00
euro, nu se va
depăşi
echivalentul a
30.000.000,0
0 lei
calculaţi
la
cursul
infoeuro din
luna
depunerii.

Contribuţia
solicitantului

Minim 2% din
cheltuielile
eligibile
ale
proiectelor
–
suportate
de
beneficiar
(autoritatea
publică
locală/parteneria
t)

Termen
limită

Data și ora
lansării
cererii de
proiecte:
21.08.2017,
10.00

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1281/axa
-4--dezvoltareurbana/

Data și ora
închiderii
cererii de
proiecte:
31.12.2018,
10.00
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Axa
prioritară

Axa prioritară 5
- Îmbunătățirea
mediului urban
și conservarea,
protecția
și
valorificarea
durabilă
a
patrimoniului
cultural

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Prioritatea de investiții
5.1 - Conservarea,
protejarea,
promovarea
și
dezvoltarea
patrimoniului natural
și cultural are ca
obiectiv
specific
impulsionarea
dezvoltării locale prin
conservarea,
protejarea
și
valorificarea
patrimoniului cultural
și
a
identității
culturale. /SUERD

Acţiuni/operaţiuni eligibile
POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:
•
patrimoniul cultural naţional din mediul
urban şi rural
•
urban.

patrimoniul cultural local din mediul

In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor
finanţa restaurarea, protecția, conservarea și
valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu
cultural național (indiferent de localizare, urban
sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul
urban.

Solicitanţi eligibili
• Unităţi administrativteritoriale
• Autorităţi
administraţiei
centrale

ale
publice

• Unitățile de cult
• ONG-uri
• Parteneriate
între
aceste entități, respectiv:
o Unitate administrativteritorială, în calitate de
lider în parteneriat cu
altă
unitate
administrativ-teritorială,
cu o autoritate a
administraţiei
publice
centrale, unitate de cult
sau ONG;
o Autoritate
a
administraţiei
publice
centrale, în calitate de
lider în parteneriat cu o
unitate
administrativteritorială, o unitate de
cult sau ONG.

Valoare
grant

Valoarea
maximă
totală
a
proiectului - 5
milioane
euro. În cazul
obiectivelor
de patrimoniu
înscrise
pe
lista UNESCO,
valoarea
maximă
totală
a
proiectului
este de 10
milioane
euro.
Valoarea
minimă totală
a proiectului 100.000 euro,
indiferent de
clasificarea
monumentulu
i istoric.

Contribuţia
solicitantului

Pentru proiectele
depuse în cadrul
prezentului apel
cofinanţarea din
partea
solicitantului este
de minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile,
indiferent
de
regiunea
de
dezvoltare în care
se
implementează
proiectul; pentru
solicitant de tipul
autorităţi
ale
administraţiei
publice centrale
cofinanţarea
este de minim
15%.
În
cazul
proiectelor
generatoare de
venituri
solicitantul îşi va
majora cota de
contribuţie
ţinând cont de
valoarea
veniturilor nete
estimate - a se
vedea secţiunea 3
din
prezentul
ghid.

Termen
limită

Data şi ora
începere
depunere de
proiecte:
28.08.2017,
ora 10:00

Informaţii
suplimentare

http://www.info
regio.ro/ro/por20142020/apeluriproiecte.html

Data și ora
închidere
depunere de
proiecte:
28.12.2017,
ora 10:00
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Axa
prioritară

Axa prioritară 5
– Îmbunătăţirea
mediului urban
şi conservarea,
protecţia
şi
valorificarea
durabilă
a
patrimoniului
cultural
Prioritatea de
investiții
5.2,
Realizarea de
acțiuni
destinate
îmbunătățirii
mediului urban,
revitalizării
orașelor,
regenerării
și
decontaminării
terenurilor
industriale
dezafectate
(inclusiv
a
zonelor
de
reconversie),
reducerii
poluării aerului
și
promovării
măsurilor
de
reducere
a
zgomotului
/
SUERD

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Reconversia
și
refuncționalizarea
terenurilor
și
suprafețelor
degradate,
vacante
sau neutilizate din
orașele mici, mijlocii și
municipiul București

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse
intervențiilor aflate într-o stare avansată de
degradare, care nu aparţin patrimoniului naţional
cultural; realizarea alei pietonale, piste pentru
bicicliști, creare trotuare(2); amenajare spații verzi
(defrișarea vegetației existente; modelarea
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea
suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști)(1);
crearea de facilități pentru recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.)(2);

Unitate
administrativteritorială din mediul
urban

Achiziționarea
și
montarea
elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare,
scene(2); instalare Wi-Fi în spațiile publice;
instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor
amenajate prin proiect; dotare mobilier urban
(bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport
parcare
biciclete,
împrejmuire
etc)(2);
modernizarea străzilor urbane care conduc în mod
direct la terenul supus intervenției (Străzile urbane
sunt eligibile în situații excepționale, numai în
măsura în care astfel de investiții sunt necesare
pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de
investiții, și în limita de maxim 15% din valoarea a
cheltuielilor eligibile aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4,
punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul 5.1.1, din
bugetul proiectului); înlocuirea și/sau racordarea la
utilități publice a terenului obiect al investiției;
Realizare sistem de irigații/sistem de iluminat
pentru spațiile amenajate prin proiect.

Parteneriate
între
unitățile
administrativ
teritoriale
menționate
anterior
și
unitățile
administrativ teritoriale
județ

Valoare
grant

Valoarea
maximă
totală a
investiției
este de
5 .000.000
euro;

Valoarea
minimă totală
a investiției
este de
100.000 euro.

Contribuţia
solicitantului

Minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile

Termen
limită

15.10.2017
ora 12.00

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1282/axa
-5--mediuurban-patrimoniucultural/
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Axa
prioritară

Axa prioritară 5
– Imbunătăţirea
mediului urban
şi
conservarea,
protecţia şi
valorificarea
durabilă a
patrimoniului
cultural

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Prioritatea de investiții
5.2, Realizarea de
acțiuni destinate
îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării
orașelor, regenerării și
decontaminării
terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a
zonelor de
reconversie), reducerii
poluării aerului și
promovării măsurilor
de reducere a
zgomotului/ SUERD

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane,
vor fi finanțate următoarele tipuri de activități
asupra terenurilor supuse intervenției:demolarea
clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor
aflate într-o stare avansată de degradare, care nu
aparţin patrimoniului naţional cultural; realizarea
alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare
trotuare(2);
amenajare spații verzi
(defrișarea vegetației existente; modelarea
terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea
suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști)(1);
crearea de facilități pentru recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru
sport, locuri de joacă pentru copii,
etc.)(2);Achiziționarea și montarea elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje,
grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare,
scene(2); instalare Wi-Fi în spațiile
publice;instalare sisteme de supraveghere video a
spațiilor amenajate prin proiect;
dotare
mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete
ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire
etc)(2); modernizarea străzilor urbane care conduc
în mod direct la terenul supus intervenției (Străzile
urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai
în măsura în care astfel de investiții sunt necesare
pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de
investiții, și în limita de maxim 15% din valoarea a
cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul
categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 şi 54) şi 16
(subcategoria 57), din bugetul proiectului;
înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a
terenului obiect al investiției; Realizare sistem de
irigații/sistem de iluminat pentru spațiile
amenajate prin proiect.

Beneficiarii în cadrul
acestei priorități de
investiție vor fi:
- unitățile administrativ
teritoriale din mediul
urban, definite conform
Legii nr. 215/2001 Legea
administraţiei
publice
locale cu modificările şi
completările ulterioare,
constituite potrivit Legii
nr.
2/1968
privind
organizarea
administrativă
a
teritoriului
României,
republicată, cu excepția
municipiilor reședință de
județ (finanțate în cadrul
axei prioritare dedicate
dezvoltării urbane), din
cele
12
județe
menționate în secțiunea
1.3
a
prezentului
document.

Valoare
grant

Valoarea
maximă
totală a
investiției
este de
5.000.000
euro;
valoarea
minimă totală
a investiției
este de
100.000 euro.

Contribuţia
solicitantului

Indiferent de
regiunea de
dezvoltare în care
se
implementează
proiectul,
beneficiarii vor
asigura din
bugetele proprii o
cofinanțare de
minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile.

Termen
limită

Data
începerii
depunere de
proiecte:
28.08.2017,
ora 10.00

Informaţii
suplimentare

http://www.info
regio.ro/ro/por20142020/apeluriproiecte.html

Data
închiderii
cererii
de
proiecte:
28.12.2017,
ora 16.00

Parteneriate
între
unitățile
administrativ
teritoriale
menționate
anterior și UAT județ, cu
lider de parteneriat
unitatea
administrativ
teritorială din mediul
urban.
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Axa
prioritară

Axa Prioritară 6:
Îmbunătățirea
Infrastructurii
Rutiere de
Importanță
Regională;
Prioritatea de
Investitii 6.1:
Stimularea
Mobilității
Regionale prin
Conectarea
Nodurilor
Secundare și
Terțiare la
Infrastructura
Ten-T, inclusiv a
Nodurilor
Multimodale

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul specific al
acestei priorități îl
reprezintă cresterea
gradului de
accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate
în proximitatea retelei
TEN-T prin
modernizarea
drumurilor judetene.
Proiectele finanțate prin
prezentul apel vor
contribui totodată și la
implementarea
Strategiei Uniunii
Europene pentru
Regiunea Dunării, în
continuare SUERD.
SUERD este un
mecanism comunitar de
cooperare a 14 state UE
și non-EU din bazinul
Dunării, destinat
dezvoltării economice şi
sociale a macro-regiunii
dunărene, lansat în
2011. Strategia poate fi
consultată pe pagina de
internet www.danuberegion.eu.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor
fi sprijinite principalele tipuri de acțiuni: a.
modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea
parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței
rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene
(inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți aflate în domeniul public ) care asigura
conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua
TEN-T, construirea unor noi segmente de drum
județean pentru conectarea la autostrăzi sau
drumuri expres. b. construcţia / modernizarea
variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean,
construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte
elemente pentru creșterea siguranței circulației
(parapeți de protecție, limitatoare de viteză inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică
orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.
c.
construirea/ modernizarea/ reabilitarea
de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru
asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN-T
a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor
pietonale; Din perspectiva SUERD, proiectele ce
se vor depune în cadrul acestui apel vor urmări
următoarele acțiuni relevante pentru transportul
rutier: Îmbunătăţirea infrastructurii
transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea
Dunării) şi a accesului la zonele rurale; Dezvoltarea
planificării nodurilor pentru multimodalitate
precum si următoarele ținte relevante: Facilitarea
îmbunătățirii drumurilor secundare și terțiare în
Regiunea Dunării; Sprijinirea transportului sigur și
sustenabil și a mobilității în Regiunea Dunării;
Sprijinirea dezvoltării unor terminale multimodale
eficiente pe mare, râuri și uscat în regiunea Dunării
și asigurarea conectivității și accesului către ele
prin integrarea tuturor modalităţilor de transport
și a serviciilor eficiente de logistică, până în 2030.

A. Unitate administrativteritorială (definită prin
Legea 215/2001, cu
modificările și
completările ulterioare):
Județ
B. Unități administrativteritoriale în
parteneriat(*): județ(e) municipiu(i)/ oraș(e)/
comună(e); județ-județ
(două sau mai multe)

Valoare
grant

Valoare
minimă
eligibila:
1.000.000
Euro
Valoarea
maximă
eligibila este
de 30.000.000
Euro, cu
exceptia
proiectelor
care se
realizează în
parteneriat
între mai
multe unități
administrativ
e (județe), caz
în care
valoarea
maximă
eligibilă este
de 40.000.000
Euro

Contribuţia
solicitantului

Indiferent de
regiunea de
dezvoltare în care
se
implementează
proiectul,
beneficiarii vor
asigura din
bugetele proprii o
cofinanțare de
minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile.

Termen
limită

Data și ora
începere
depunere de
proiecte:
28.08.2017,
ora 15.00

Informaţii
suplimentare

http://www.info
regio.ro/ro/por20142020/apeluriproiecte.html

Data și ora
închidere
depunere de
proiecte:
28.12.2017,
ora 15.00
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Axa
prioritară

Axa prioritară 7:
Diversificarea
economiilor
locale prin
dezvoltarea
durabilă a
turismului

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Prioritate de investiții
7.1 Sprijinirea unei
creșteri favorabile
ocupării forței de
muncă, prin
dezvoltarea
potențialului endogen
ca parte a unei
strategii teritoriale
pentru anumite zone,
care să includă
reconversia regiunilor
industriale aflate în
declin, precum și
sporirea accesibilității
și dezvoltarea
resurselor naturale și
culturale specifice
(Investiţii în
infrastructura de
turism)

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează
activități care vor fi localizate în stațiuni turistice
conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările
şi completările ulterioare. Proiectele elaborate
vizează următoarele acţiuni:
•
Dezvoltarea infrastructurii pentru
turismul balnear (staţiuni turistice balneare,
climatice sau balneoclimatice conform
prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi
completările ulterioare)

Solicitanţi eligibili
Unităţi administrativteritoriale;
Parteneriate constituite
între unităţile
administrativ-teritoriale
menţionate mai sus.

Valoare
grant

Valoarea
minimă totală
a proiectului 100.000
EURO.
Valoarea
maximă
totală 5.000.000
EURO.

Contribuţia
solicitantului

Rata de
cofinanţare a
beneficiarului
este de 2%.

Termen
limită

21.10.2017,
ora 12.00.

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1284/axa
-7--turism/

•
Crearea şi extinderea infrastructurii de
agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
•
Amenajarea obiectivelor turistice
naturale de utilitate publică precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate
publică;
•
Dezvoltarea de infrastructuri publice la
scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
•
Activități de marketing și promovare
turistică a obiectivului finanțat.
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Axa
prioritară

Axa prioritară
”Dezvoltarea
infrastructurii
sănătate
sociale”,
prioritatea
investiții 8.1.

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

8 - „Creşterea gradului
de acoperire cu servicii
de sociale”, pentru grupul
şi vulnerabil ” persoane
vârstnice”.
de

P.O.R./8/8.1/8.3/
A/1
Grup
vulnerabil
persoane
vârstnice

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

-reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii de servicii sociale fără componentă
rezidențială, destinată persoanelor vârstnice, în
care, în accepțiunea prezentului apel, prin
infrastructură se înțelege clădirea cu sau fără
utilităţi şi dotări.

Unităţi
administrativteritoriale, alte entităţi
de drept public; Entitați
de drept privat: asociaţii
şi fundaţii, unităţi de
cult/
structuri
ale
cultelor;
Parteneriate
între
oricare
dintre
entitățile menționate la
punctele A şi B. Pentru a
fi eligibil, solicitantul de
finanţare/fiecare
membru
al
parteneriatului, după caz
trebuie
să
aibă
personalitate juridică.

Pentru serviciile sociale destinate grupului
vulnerabil ”persoane vârstnice” intervențiile se vor
concentra asupra înfiinţării de servicii sociale prin
centrele de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu şi/
sau cantine sociale acolo unde nu există asemenea
servicii sau sunt slab reprezentate, iar nevoia
pentru asemenea servicii este motivată de starea
de sărăcie/ excluziune socială sau altă situaţie de
vulnerabilitate. Vor avea prioritate zonele
marginalizate, localităţile mici şi zonele rurale.

Valoare
grant

Pentru unități
de îngrijire la
domiciliu,
valoarea
eligibilă - între
50.000 euro și
150.000 euro
cu
TVA;
centre de zi,
valoarea
eligibilă
trebuie să fie
cuprinsă între
100 000 euro
și 500 000
euro cu TVA;
cantine
sociale,
valoarea
eligibilă
între 100 000
euro și 500
000 euro cu
TVA; centru
de
zi
și
unitate
de
îngrijire
la
domiciliu în
același
proiect,
valoarea
eligibilă - între
100 000 euro
și 700 000
euro cu TVA.

Contribuţia
solicitantului

Rata cofinanţării
beneficiar: minim
2 % din total
valoare eligibilă

Termen
limită

29.08.2017,
ora 12.00.

Informaţii
suplimentare

http://regio.adr
muntenia.ro/po
r_20142020/s1285/axa
-8-infrastructurade-sanatate-sisociala/
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Axa
prioritară

Axa prioritară 8
- Dezvoltarea
infrastructurii
de sănătate şi
sociale

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie

Obiectivul specific al
acestei axe prioritare îl
reprezintă Obiectivul
Specific 8.3. –
„Creşterea gradului de
acoperire cu servicii
sociale”. Pentru
Prioritatea de
îndeplinirea acestui
investiții 8.1 –
obiectiv specific,
Obiectivul
grupurile vulnerabile:
Specific 8.3 persoane vârstnice,
Creşterea
persoane cu
gradului de
dizabilităţi, copii vor
acoperire cu
constitui grupul ţintă
servicii sociale
al câte unui apel
dedicat. Acest apel
Apelul de
este dedicat
proiecte
P.O.R./8/8.1/8.3/ persoanelor cu
dizabilităţi.
B/1
Grup vulnerabil:
persoane cu
dizabilităţi

Acţiuni/operaţiuni eligibile
• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
de imobile pentru înființarea centrelor de zi,
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;
•
construcţia/reabilitarea/ modernizarea/
dotarea de imobile pentru înființarea de locuinţe
protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
Obiective ale acțiunilor sprijinite în cadrul axei
prioritare:
- înființarea de locuinţe protejate care facilitează
procesul de integrare a persoanelor adulte cu
dizabilități în comunitate, făcând tranziţia de la
instituţiile/ centrele rezidențiale de tip vechi, prin
dobândirea de deprinderi, competenţe şi abilităţi
necesare integrării; o locuință protejată va fi
dimensionată pentru cel mult 10 persoane;

Solicitanţi eligibili
•
Direcţiile
Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului
•
Direcţiile
Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia
Copilului în parteneriat
cu Unităţile
Administrativ Teritoriale
şi /sau ONG-uri /unități
de cult. A se vedea
condițiile detaliate de
eligibilitate a
solicitantului.

Valoare
grant

Valoarea
eligibilă
maximă a
unui proiect
este de
923.000 de
euro.

Contribuţia
solicitantului

minim 2 % din
total eligibil

Termen
limită

31.12.2017,
ora 24:00

Informaţii
suplimentare

http://www.info
regio.ro/images
/POR-20142020/83b%20Co
nsultare%20pub
lica%20_persoa
ne%20cu%20diz
abilitati.rar

- înființarea de centre de zi de care să beneficieze
persoanele adulte cu dizabilităţi care vor fi
dezinstituţionalizate din centrele rezidenţiale,
precum şi persoanele adulte cu dizabilități din
comunităţile respective, cărora în prezent nu li se
oferă servicii prin care să se prevină
instituţionalizarea.
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Axa
prioritară

Axa prioritară 8
- Dezvoltarea
infrastructurii
de sănătate şi
sociale
Prioritatea de
investiții 8.1
Obiectivul
Specific 8.3 Creşterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Apelul de
proiecte
P.O.R./8/8.1/8.
3/C/1
Dezinstitutionalizare copii

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie
Unul din obiectivele
specifice al acestei axe
prioritare
este
Obiectivul Specific 8.3.
– „Creşterea gradului
de acoperire cu servicii
sociale”.
Pentru
îndeplinirea
acestui
obiectiv
specific,
grupurile
vulnerabile: persoane
vârstnice, persoane cu
dizabilităţi, copii, vor
constitui grupul ţintă
al câte unui apel
dedicat.
Acest
apel
este
dedicat
grupului
vulnerabil ”copii”, în
vederea
dezinstituţionalizării
copiilor aflaţi în centre
de plasament care
urmează să fie închise
cu prioritate și care
funcționează
în
județele care nu au
închis nici un centru
de
plasament,
în
județele
în
care
funcționează peste 3
centre de plasament
clasice sau a centrelor
de plasament clasice
în care sunt îngrijiți
peste 70 copii.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii de servicii sociale fără componentă
rezidențială, destinată copiilor

Direcţiile Generale de
Asistenţă
Socială
şi
Protecţia Copilului din
judeţele
în
care
funcţionează centrele de
plasament selectate de
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Drepturilor Copilului şi
Adopţie, în vederea
închiderii şi a continuării
procesului
de
dezinstituţionalizare
pentru copii.

• construcţia/reabilitarea/modernizarea/dotarea
de case de tip familial/apartamente, etc., pentru
copii

Valoare
grant

Valoarea
minimă
eligibilă a
unui proiect
este de
200.000 euro,
iar valoarea
maximă
eligibilă este
de 1.000.000
euro.

Contribuţia
solicitantului

minim 2%
valoarea
cheltuielilor
eligibile.

din

Termen
limită

03.01.2018,
ora 12.00

Informaţii
suplimentare

http://www.info
regio.ro/ro/por20142020/apeluriproiecte.html
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 2014-2020
Axa prioritară
1. Administraţie
publică şi sistem
judiciar eficiente

Domeniu de
intervenţie

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•
•
•

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;
Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
personalului din autoritățile și instituțiile
publice centrale (inclusiv a factorilor de decizie
la nivel politic) pentru susținerea acțiunilor din
cadrul acestui obiectiv specific; schimburi de
experiență/networking cu autorități/ instituții/
organisme ale administrațiilor publice
naționale și internaționale.

Solicitanţi
eligibili

Pot solicita
finanțare în cadrul
acestui apel
instituțiile
enumerate în
Ghidul
solicitantului, în
funcție de
rezultatele de
program la care
proiectul propus
contribuie.
http://poca.ro/ip82017/corrigendum
-ul-nr-3-la-ghidulsolicitantuluiaferent-cererii-deproiecte-nr-ip82017-mysmispoca12911/

Valoare
grant

Alocare
financiară
eligibilă
orientativă de
400.000.000,00
lei.
La nivelul unui
proiect
următoarele
praguri valorile
sunt aplicabile:
-Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect:
400.000,00 lei
-Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă unui
proiect:
13.000.000,00
lei

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

31.08.2017,
orele 14:30

Informaţii
suplimentare
www.poca.ro
http://www.mdr
apfe.ro/
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale.ro

20

3. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa prioritară
2.
Îmbunatatirea
situatiei tinerilor din
categoria NEETs

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie
8:Promovarea
unor
locuri
de
muncă
durabile și de calitate și
sprijinirea mobilității
lucrătorilor
(Regulamentul (UE) nr.
1304/2013, art 3, alin 1,
a).

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).
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
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
măsurilor
dedicate
tinerilor NEETs.

Solicitanţi
eligibili

Categoriile
de
solicitanți eligibili
sunt:
-ANOFM, în calitate
de SPO (inclusiv
unităţile cu
personalitate
juridică din
subordinea sa);
Parteneri eligibili:
-MMJS, MEN, ANPIS
în calitate de actori
cu expertiza
relevantă

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

Contribuţia
solicitantului

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
din totalul
costurilor
eligibile este
următoarea:
0% - categoria
de solicitanți
eligibili;

Termen limită
Dată lansare:
03.04.2017, ora
10.00
Dată închidere:
31.12.2023

Informaţii
suplimentare

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

21

4. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
Axa prioritară
1. Dezvoltarea
reţelei TEN-T pe
teritoriul României

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

OS 1.1. Crestere
a mobilitatii pe
reteaua rutiera
TEN-T centrala

- Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T
centrale (conform standardului definit prin MPGT:
autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale),
inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente
reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent);
investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv vizează,
cu precădere, creşterea standardului tronsonului
finanţat;
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte pentru perioada 2014-2020 şi post-2020.

- Administratorul
infrastructurii de
transport rutier de
interes european şi
naţional, desemnat
conform legislaţiei în
vigoare, cu atribuţii
în dezvoltarea
proiectelor de
investiţii
(Compania Națională
de Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România S.A.,
care funcționează
sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor).

Bugetul apelului este
de 1.920,00 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

75% Fondul de
Coeziune și 25%
Bugetul de Stat

OS 1.2. Creștere
a mobilității pe
rețeaua
feroviară TENT centrală

- 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.

- 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

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

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

http://www.fon
duristructurale.ro/

http://www.fon
duristructurale.ro/
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Axa prioritară

2. Dezvoltarea
unui sistem de
transport
multimodal,
de calitate, durabil
și eficient

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

OS 1.4 Creșterea
gradului de
utilizare a
transportului cu
metroul în
București-Ilfov

- Investiţii în infrastructura de metrou, constând în
construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile aferente,
conform conform Planului de Mobilitate Urbană
Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de dezvoltare a
transportului urban cu metroul;
- Investiţii în mijloace de transport public de mare
capacitate şi viteză (material rulant), moderne şi
modernizarea instalaţiilor pe reţeaua de metrou
existentă, pentru creşterea gradului de confort şi
siguranţă pentru publicul călător şi reducerea
duratelor de călătorie;
- Investiţii în echipamente pentru accesul călătorilor în
staţiile de metrou şi în sisteme moderne de siguranţă a
circulaţiei, inclusiv pentru asigurarea conexiunii cu
mijloacele de transport de suprafață (racorduri directe
între rețeaua de metrou și cea de transport de
suprafață).
- Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T
globale (conform standardului definit prin MPGT:
autostrăzi / drumuri expres /drumuri
naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia de
variante de ocolire (conform standardului tehnic
adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de
Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui
obiectiv vizează, cu precădere, creşterea standardului
tronsonului finanţat;
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte eligibile din POIM

OS 2.1. Creștere
a mobilității pe
rețeaua rutieră
TEN-T globală

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

desemnate prin
ghidul solicitantului
- METROREX

- Administratorul
infrastructurii de
transport rutier de
interes european şi
naţional, desemnat
conform legislaţiei în
vigoare, cu atribuţii
în dezvoltarea
proiectelor de
investiţii
(Compania Națională
de Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România S.A.,
care funcționează
sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor).

Contribuţia
solicitantului

Bugetul apelului este
de 682,67 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

75% Fondul de
Coeziune și 25%
Bugetul de Stat

Bugetul apelului este
de 1.224,70 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

75% Fondul de
Coeziune și 25%
Bugetul de Stat

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

http://www.fon
duristructurale.ro/

http://www.fon
duristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

OS 2.2.
Creșterea
accesibilității
zonelor cu o
conectivitate
redusă la
infrastructura
rutiera a TEN-T

- Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv
construcţia de variante de ocolire (conform
standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri
expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro Trans)
care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T
sau creşterea accesibilităţii regionale;
- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului
de proiecte eligibile din POIM

- Administratorul
infrastructurii de
transport rutier de
interes european şi
naţional, desemnat
conform legislaţiei în
vigoare, cu atribuţii
în dezvoltarea
proiectelor de
investiţii
(Compania Națională
de Autostrăzi și
Drumuri Naționale
din România S.A.,
care funcționează
sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor).

Bugetul apelului este
de 1.27,79 mil. €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță)

75% Fondul de
Coeziune și 25%
Bugetul de Stat

OS 2.5.
Creșterea
gradului de
siguranță și
securitate pe
toate
modurile de
transport și
reducerea
impactului
transporturilor
asupra mediului

- Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi
securităţii transporturilor pentru toate modurile de
transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu
exclusiv:
- Implementarea mijloacelor de semnalizare orizontală
şi verticală
- Implementarea unor măsuri specifice în localităţile
liniare de-a lungul drumurilor europene şi naţionale
(semnalizarea trecerilor de pietoni, benzi de viraj, stații
de autobuz laterale, parcări, etc.)
- Construcția unor bariere de tip New Jersey pe toate
drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție între
sensurile de mers
- Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe

- Administratori de
infrastructură de
transport pentru
toate modurile
(inclusiv parteneriate
cu alte instituţii
publice)
- Autorităţile publice
locale care
gestionează
infrastructura din
interiorul
localităţilor/
infrastructură rutieră

Minim: 85.196 mil.
ero
Maxim: 102.235 mil.
euro

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

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

Perioada de
depunere:
25.07.2016
–
31.12.2018

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

http://www.fon
duristructurale.ro/

http://www.fon
duristructurale.ro/

24

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

OS 2.6.
Reducerea
timpului de
staționare la
punctele de
comunicare
transnatională

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Valoare grant

sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu
profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin
- Implementarea sistemelor de transport inteligente
(ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a interfeţelor între
diverse moduri de transport STI, acolo unde nu au fost
implementate ca parte a intervenţiilor la nivelul
infrastructurii, pentru creșterea siguranței la nivelul
acțiunilor de control a traficului
- Treceri la nivel rutier/feroviar îmbunătăţite
- Extinderea sistemelor mobile și fixe de monitorizare a
traficului și de supraveghere automată, pe toate
modurile de transport
- Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții
echivalente de protecție în vederea asigurării protecţie
a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor
calamități naturale (pentru infrastructura existentă,
unde nu se prevăd investiții integrate prin POIM din
alte OS)
- Achiziţionarea de echipamente de pe şenale - canal
navigabil şi alte tipuri de echipamente cu rol în
asigurarea siguranţei şi securităţii transporturilor
indiferent de modul de transport
- Alte acţiuni cu rol de creşterea a siguranţei pe toate
modurile de transport, inclsuiv proiectele fazate.
- Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul
tuturor modurilor de transport (ex: instalarea de
panouri de protecţie împotriva zgomotului, covoarea
astfaltice fonoabsorbante, perdele forestiere, achiziţia
de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa în activităţile
de depoluare pe căile navigabile şi maritime).

Solicitanţi
eligibili

de tip drum naţional
care face legături
interurbane
- Poliția rutieră și
Poliția Transporturi,
individual sau în
parteneriat sau cu
aplicantul pentru
proiectele de
siguranţă şi
securitate

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

- Investiţii în infrastructura de acces în punctele de
trecere a frontierei, inclusiv în vamă,
- Crearea, extinderea şi modernizarea infrastructurii de
control vamal şi rutiere în birourile vamale, inclusiv a
clădirilor aferente;
- Achiziţia de echipamente specifice activităţii de
control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea de

- Ministerul
Transporturilor
- ANAF
- Operatorul de
infrastructură la
punctul de trecere a
frontierei

Minim: 21.299. 071
euro
Maxim: 25.558. 885
euro

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

Perioada de
depunere:
25.07.2016
–
31.12.2018

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

3.Dezvoltarea
infrastructurii de

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Valoare grant

echipamente de scanare;
- Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente
activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului şi
dirijare a traficului;
- Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor în
punctele de trecere a frontierei și pentru dezvoltarea
portofoliului de proiecte;

Solicitanţi
eligibili

- Poliţia rutieră /
Poliția Transporturi/
Poliţia de frontieră

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

OS 2.7. Creștere
a sustenabilității
și calității
transportului
feroviar

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a

- Autoritatea
responsabilă cu
realizarea reformei
feroviare (MT/ARF)
- Administratorul
infrastructurii de
transport feroviar de
interes naţional.
- Ministerul
Transporturilor
- Alte categorii de
beneficiari relevante

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

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

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

OS 3.1.
Reducerea

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea
sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu

- Asociaţiile de
Dezvoltare

Bugetul apelului este
de 351.857.279 €

a) Pentru
proiecte

Perioada
de

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

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,
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

http://www.fon
duristructurale.ro/
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Axa prioritară
mediu în condiții de
management
eficient al resurselor

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

numărului
depozitelor
neconforme și
creșterea
gradului de
pregatire pentru
reciclare a
deșeurilor în
România

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

Intercomunitară prin
Consiliile Județene/
Primăria Municipiului
Bucureşti

OS 3.2.
Creșterea
nivelului de
colectare și
epurare a
apelor uzate
urbane,
precum și a
gradului de
asigurare a
alimentării cu
apă potabilă a
populației

- Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate),
cu următoarele tipuri de subacţiuni:
- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a
staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă terţiară
de epurare, acolo unde este cazul) care asigură
colectarea şi epurarea încărcării organice
biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.,
acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000
l.e.;
- Implementarea şi eficientizarea managementului
nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a
apelor uzate;
- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei
potabile, împreună cu măsuri de creştere a siguranţei
în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a
apei potabile.

- Asociaţiile de
Dezvoltare
Intercomunitară prin
Operatorii Regionali
(OR) de Apă
- Pentru investițiile
aferente Municipiului
București,
beneficiarul
proiectului va fi
Primăria Municipiului
București.
- Ministerul
Mediului, Apelor și
Pădurilor va promova
operaţiunile vizând

Valoare grant
(alocare neta fara
rezerva de
performanță) din
care:
a) 281.955.899 €
pentru proiectele
fazate
b) 69.901.380 €
pentru proiectele noi

2.846.845.260 €

(alocare neta fara
rezerva de
performanță) din
care:
a) 2.826.845.260 €

pentru proiecte noi
integrate de apă și
apă uzată, proiecte
fazate integrate de
apă şi apă uzată,
sprijin pentru
pregătirea
portofoliului de
proiecte și

Contribuţia
solicitantului

integrate noi de
management al
deșeurilor 85%
Fondul de
Coeziune, 13%
buget de stat şi
2% buget local

Termen
limită

depunere:
25 aprilie
2016 – 31
decembrie
2018.

Informaţii
suplimentare
http://www.fon
duristructurale.ro/

b)Pentru
proiectele fazate
se va aplica nonfunding-gapul
calculat pentru
proiectul
anterior,iar
pentru restul de
finanțare se vor
aplica procentele
aferente
perioadei 20142020.
a) Pentru
proiecte
integrate noi și
fazate 85%
Fondul de
Coeziune, 13%
buget de stat şi
2% buget local
b) Pentru
laborator
național pentru
îmbunătăţirea
monitorizării
substanţelor
deversate în ape

Tipul
apelului
este apel
de proiecte
pe bază de
listă de
proiecte
prioritare
sau
preidentific
ate, iar
termenul
de
depunere
este data
de

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de
transport şi distribuţie a apei;
- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
sistemelor centralizate de alimentare cu apă în
localităţile urbane şi rurale.
- Dezvoltarea unui laborator naţional pentru
îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în
ape, acordându-se prioritate în special substanţelor
periculoase, şi a calităţii apei potabile

îmbunătăţirea
monitorizării
substanţelor
deversate în ape și a
apei potabile, prin
Administraţia
Naţională ”Apele
Române”, şi prin
Ministerul Sănătăţii

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

OS 4.2.
Creșterea
nivelului de
evaluare și
monitorizare a
calității
aerului la nivel
național prin
dezvoltarea
instrumentelor
de monitorizare

- Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de
echipamente de monitorizare a poluanților și
instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de
echipamente de monitorizare a unor poluanți noi,
pentru care până în acest moment nu există
determinări;
- Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi inventariere a
emisiilor de poluanţi în aer;
- Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu
cerinţele directivei INSPIRE, privind inventarierea
poluanților emiși în aer.

- Ministerul

6. Promovarea
energiei curate și
eficienței
energetice în

OS 6.1. Creștere
a producției de
energie din
resurse

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de
producţie a energiei electrice şi/sau termice din
biomasă şi biogaz:
- Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie

- Unităţi
administrativ
teritoriale în raza
cărora există

Mediului, Apelor şi
Pădurilor

Valoare grant
b) 20.000.000 €
pentru dezvoltarea
laboratorului
naționa.

Contribuţia
solicitantului

şi a calităţii apei
potabile 85%
Fondul de
Coeziune, 15%
contribuția
beneficiarului
(buget de stat)

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

31.12.2018

c) Sprijin pentru
pregătirea
portofoliului de
proiecte aferent
perioadei 20142020 și post 2020
(după caz) 85%
Fondul de
Coeziune, 14%
buget de stat şi
1% beneficiar
(bugetul local)
15.294.118 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

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

Proiectele
pentru
acest sector
se vor
putea
depune in
perioada 25
aprilie
2016 – 31
decembrie
2018.

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

20.964.706 €

85% FEDR +
15% buget de
stat

Proiectele
pentru
acest sector
se
vor

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

(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

http://www.fon
duristructurale.ro/

http://www.fon
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Axa prioritară
vederea
susținerii unei
economii cu
emisii scazute
de carbon

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

regenerabile mai
putin exploatat
e (biomasă, biog
az, geotermal)
sectorul
distribuţie

a energiei termice pe bază de energie geotermale
- Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea
reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul
preluării energiei produse din resurse regenerabile în
condiţii de siguranţă a funcţionării SEN

OS 6.1. Creștere
a producției de
energie din
resurse
regenerabile mai
putin exploatat
e (biomasă, biog
az, geotermal)
sectorul
producţie

- 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

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

potenţial de utilizare
a resurselor de
energie regenerabile
de tip geotermal sau
biomasă/biogaz;
- Societăţi comerciale
care au ca activitate
producerea de
energie în scopul
comercializării
- 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,

83.858.824 E
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

85% FEDR + 15%
buget de stat.

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

putea
depune in
perioada
17.10.2016,
ora 10 şi
17.10.2017,
ora 10

duristructurale.ro/

Proiectele
pentru
acest sector
se
vor
putea
depune in
perioada
17.07.2017,
ora 10 şi
31.12.2018,
ora 10

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

cu modificările şi
completările
ulterioare.

OS 6.2.
Reducerea
consumului de
energie la
nivelul
consumatorilor
industriali

- Implementarea unor sisteme de monitorizare a
consumurilor de energie la consumatorii industriali

OS 6.3.
Reducerea
consumului
mediu de
energie
electrică la
nivelul
locuințelor

- Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă
omogenă de consumatori casnici de energie electrică
(proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite
de operatorii de distribuție concesionari)

- Societăţi comerciale
din industrie, cu
consumuri de peste
1.000 tep/an
(definite drept mari
consumatori de
energie, conform
ANRE), pentru care
trebuie
implementate aceste
sisteme în vederea
identificării rapide a
soluţiilor imediate de
reducere a
consumurilor şi
pentru care trebuie
să existe un
instrument puternic
de cuantificare a
efectelor pozitive a
aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei
energetice
- Operatorii de
distribuţie
concesionari ai
serviciului public de
energie electrică,
care se supun
obligaţiilor de
implementare a
contorizării
inteligente în

11.752.941€

(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

38.117.647€

(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

85% FEDR +
15% buget de
stat

85% FEDR +
15% buget de
stat

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Proiectele
pentru
acest sector
se
vor
putea
depune in
perioada
17.10.2016,
ora 10 şi
17.10.2017,
ora 10

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

Proiectele
pentru
acest sector
se
vor
putea
depune in
perioada
19.09.2016,
ora 10 şi
19.09.2017,

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

http://www.fon
duristructurale.ro/

http://www.fon
duristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

OS 6.4.
Creșterea
economiilor în
consumul de
energie primară
produsă prin
cogenerare de
înalta eficiență

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

proporţie de 80%
până în 2020
(conform Ordinului
ANRE nr. 145/2014
privind
implementarea
sistemelor de
măsurare inteligentă
a energiei electrice).
- Realizarea / modernizarea centralelor electrice de

- Societăţi comerciale

cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 MWe) pe

din industrie /

gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori

reprezentantul

- Realizarea / modernizarea centralelor electrice de

desemnat al unui

cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze

parc industrial

reziduale provenite din procese industriale la nivelul

(administratorul

întreprinderilor

parcului sau
distribuitorul de

Valoare grant

63.529.412 E
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului

85% FEDR + 15%
buget de stat

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Proiectele
pentru
acest sector
se
vor
putea
depune in
perioada
17.07.2017,
ora 10 şi
31.12.2019,
ora 10

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

ora 10

http://www.fon
duristructurale.ro/

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
termic al gazelor
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

-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

Solicitările
se vor primi
în perioada
15.06.2016
–
31.12.2017

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

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

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)

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

http://www.fon
duristructurale.ro/

b) Pentru
proiectele fazate
se va aplica nonfunding-gap-ul
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Axa prioritară

8. Sisteme
inteligente și
sustenabile de
transport al energiei
electrice și gazelor
naturale

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

OS 7.2.
Creșterea
eficienței
energetice
în sistemul
centralizat de
furnizare a
energiei termice
în Municipiul
București

- Optimizarea / reabilitarea / extinderea reţelelor de
transport şi distribuţie a energiei termice prin
redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de
agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu
programele de reabilitare termică a clădirilor şi
efectelor de reducere a consumului de energie termică
- Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a
reţelelor de transport şi distribuţie al agentului termic
- Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu
conducte preizolate (sau similar), dotate cu sistem de
detectare, semnalizare şi localizare a pierderilor, în
scopul reducerii acestora
- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a
racordurilor şi a elementelor constructive
- Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare
(SCADA).

- Municipiul

- Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de

- Transelectrica

OS 8.1.
Creșterea
capacității
Sistemului
Energetic
Național pentru
preluarea
energiei
produse din
resurse

transport (linii electrice aeriene şi staţii)

Solicitanţi
eligibili

Bucureşti

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

- 187,7 milioane euro
sunt destinati
Capitalei, cu tot cu
rezerva de
performanta

Pentru proiectul
major de
termoficare din
municipiul
București
contributia este
de 85% Fondul
de Coeziune, 13%
Buget de Stat si
2% Buget Local

Solicitările
se vor primi
în perioada
15.06.2016
–
31.12.2017

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

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)

Solicitările
se vor
primi în
perioada
15.06.2016
–
30.06.2018

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

calculat pentru
proiectul
anterior, iar
pentru restul de
finanțare se vor
aplica procentele
aferente
perioadei 20142020

http://www.fon
duristructurale.ro/

http://www.fon
duristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

regenerabile

OS 8.2 Creșterea
gradului de
interconectare a
Sistemului
Național de
Transport a
gazelor naturale
cu alte state
vecine

- Dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de
Transport Gaze Naturale (construcţia unor noi
conducte), şi îmbunătăţirea și a parametrilor de
funcţionare a interconectărilor cu sistemele de
transport ale statelor vecine

Solicitanţi
eligibili
- Transgaz

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

51.700.000 euro
alocare neta pentru
dezvoltarea/moderni
zarea Sistemului
Național de
Transport Gaze
Naturale (construcţia
unor noi conducte)

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

Solicitările
se vor
primi în
perioada
15.06.2016
–
30.06.2018

http://www.fon
duri-ue.ro
http://www.fon
duristructurale.ro/
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5. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară
1.Cercetare,
dezvoltare
tehnologică și
inovare (CDI) în
sprijinul
competitivităţii
economice și
dezvoltării afacerilor

Domeniu de
intervenţie
1a.Îmbunătățirea
infrastructurilor
de cercetare și
inovare și a
capacităților
pentru a dezvolta
excelența în
materie de CDI și
promovarea
centrelor de
competență în
special a celor de
interes european

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Acțiune: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI
ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii
Europene şi alte programe CDI internaţionale
Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de
cercetare cât și pentru întreprinderi
1. RO-ECSEL

Solicitanţi
eligibili

- organizaţii de
cercetare;
- întreprinderi cu
obiect de activitate
cercetaredezvoltare

Valoare
grant

Grantul se
acordă în
funcţie de tipul
de proiect:
- RO-ECSEL
6 mil lei

2. COMPLEMENT

- COMPLEMENT
9 mil lei

3. RO-EIT

- RO-EIT
2 mil lei

4. RO-ESFRI-ERIC

- RO-ESFRI-ERI
4,5 mil lei

Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici
si mijlocii:
5. FINALIST-IMM

- FINALIST-IMM
11 mil lei

Proiecte suport pentru organizații de cercetare:
6. CENTRE – SUPORT

CENTRE
SUPORT 3 mil
lei
- CATEDRA-ERA
20 mil lei

7. CATEDRA -ERA

Contribuţia
solicitantului

-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

http://www.poc.re
search.ro/

activ perioada
09.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
activ perioada
09.11.2016 –
29.12.2023
închis
activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

1b Promovarea
investiţiilor în CDI,
dezvoltarea de
legaturi şi sinergii
între
întreprinderi,
centrele de
cercetare şi
dezvoltare şi
învăţămantul
superior, în
special
promovarea
investiţiilor în
dezvoltarea de
produse şi de
servicii

Acţiuni/operaţiuni eligibile
8. TEAMING

1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare
prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual
sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în
scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere
Secţiunea C
– Tip de proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up
şi spin-off:
- activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială
şi/sau dezvoltare experimentală)
- achiziţia de servicii pentru cercetare-dezvoltare
(cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală)
- achiziţia de servicii de consultanţă pentru inovare
referitoare la: asistenţă tehnologică;transfer tehnologic;
achiziţia, protecţia şi comercializarea drepturilor de
proprietate industrială; utilizarea standardelor
- achiziţia de servicii suport pentru inovare referitoare
la: încercări şi testări în laboratoare de specialitate;
marcarea calităţii, testare şi certificare; studii de piaţă;
- activităţi pentru introducerea în producţie şi realizare
produs/ proces/ tehnologie/serviciu
- activităţi de procurare de materii prime şi materiale
necesare realizării proiectului (pentru activităţi de
cercetare dezvoltare şi activităţi de introducere în

Solicitanţi
eligibili

Start-up-uri:
întreprindere,înființ
ată in baza legii
31/1990, care
înregistrează o
vechime de
maximum 3 ani în
anul depunerii
proiectului
Spin-off-uri:
întreprinderi care
urmează să se
înfiinţeze pe baza
unui rezultat
obţinut în
organizaţii de
cercetare de drept
public

Valoare
grant

- 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.
Asistenţa
financiară
nerambursabilă
pe proiect: max.
840.000,00 lei şi
nu poate
depăşi
echivalentul în
lei a 200.000,00
Euro,
Pentru
beneficiarii care
îşi desfăşoară
activitatea în
sectorul
transportului
rutier, valoarea
totală a
asistenţei
financiare
nerambursabile
este de max.
420.000 lei şi nu
poate depăşi

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

activ perioada
15.11.2016 –
29.12.2023

Apel deschis
începând cu
22.12.2016
Apel de
proiecte cu
depunere
continuă

Informaţii
suplimentare

http://www.poc.re
search.ro/agendaintalnirii
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Axa prioritară

2. Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă

Domeniu de
intervenţie

2c. - Consolidarea
aplicaţiilor TIC
pentru eguvernare, eînvăţare, eincluziune, ecultură, esănătate

Acţiuni/operaţiuni eligibile
producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/
serviciu)
- activităţi de informare şi publicitate privind proiectul.
- activităţi pentru înființarea şi înregistrarea SPIN-OFFurilor
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.

Solicitanţi
eligibili

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

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

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

Deschidere apel
9 iunie 2016,
ora 9:00,
- apel deschis
până la
epuizarea
bugelui alocat.

http://www.finant
are.ro/s-a-lansatapelul-de-proiectepentru-actiunea-23-1-sectiunea-bigdata.html

echivalentul în
lei a 100.000
Euro,
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Axa prioritară

2. Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă

Domeniu de
intervenţie

2c. - Consolidarea
aplicaţiilor TIC
pentru eguvernare, eînvăţare, eincluziune, ecultură, esănătate

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

1. Autoritățile
administrației
publice centrale cu
responsabilităţi în
domeniile cultură și
TIC

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.

operaţională.

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. Parteneriate
între cei menţionati
mai sus - în funcţie
de logica
responsabilităţilor
administrative şi
eficienţa
operaţională.

Contribuţia
solicitantului

nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile şi 2%
rata de
cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.
-

Termen
limită

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

Informaţii
suplimentare

http://fonduri.mcsi
.ro/?q=node/162
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6. PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ 2014-2020
Axa prioritară
1. Întărirea
capacității
beneficiarilor de a
pregăti și
implementa
proiecte finanțate din
fondurile ESI și
diseminarea
informațiilor privind
aceste fonduri

Domeniu de
intervenţie

Obiectivul specific
1.1: Întărirea
capacității
beneficiarilor de
proiecte finanțate
din fondurile ESI
de a pregăti şi de
a implementa
proiecte mature

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Acţiunea 1.1.1: Instruire orizontală pentru potențialii
beneficiari și beneficiarii fondurile ESI și
instruire specifică pentru beneficiarii POAT, POIM ȘI POC

Acţiunea 1.1.2: Asistență orizontală pentru beneficiarii
fondurilor ESI și asistență specifică pentru
beneficiarii POAT, POIM și POC

Solicitanţi
eligibili

-MFE prin
Autoritatea de
management
pentru POAT;
-MFE prin AM
pentru POIM;
-MFE prin AM
pentru POC;
-OI pentru Energie;
-OI pentru
Cercetare;
-OI pentru
Promovarea
Societății
Informaționale;
-Agenţia Naţională
a Funcţionarilor
Publici;
-Ministerul
Afacerilor Interne

-MFE prin Direcția
Generală
Coordonare de
Sistem și
Monitorizare;
-MFE prin AM
pentru POAT;
-MFE prin AM
pentru POIM;
-MFE prin AM
pentru POC;
-OI pentru Energie;

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Informaţii
suplimentare

Autoritate de
Management Ministerul
Fondurilor
Europene

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

http://www.poat
.ro/
Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Obiectivul specific
1.2: Asigurarea
transparenței și
credibilității FESI
și a rolului Politicii
de
Coeziune UE

Acţiunea 1.2.1: Activități de diseminare a informaţiilor şi
de informare şi publicitate cu privire la
FESI și la POAT, POIM și POC

Acţiunea 1.2.2: Activități destinate dezvoltării culturii
parteneriale pentru coordonarea și
gestionarea FESI

2. Sprijin pentru

Obiectivul specific

Acţiunea 2.1.1: Activități pentru îmbunătățirea cadrului

Solicitanţi
eligibili

-OI pentru
Cercetare;
-OI pentru
Promovarea
Societății
Informaționale;
-Agenţia Naţională
pentru Achiziţii
Publice;
-Asociaţia pentru
Dezvoltarea
Intercomunitară ITI
Delta Dunării;
-Ministerul
Mediului, Apelor și
Pădurilor;
-Ministerul pentru
Societatea
Informațională
-MFE prin Unitatea
de Comunicare
Publică și Informare
privind
Instrumentele
Structurale;
-Departamentul
pentru Luptă
Antifraudă
-MFE prin Direcția
Generală de
Analiză, Programare
și Evaluare;
-MFE prin Direcția
Coordonare de
Sistem și
Monitorizare
-MFE (în calitate de

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Perioada de

Autoritate de
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Axa prioritară
coordonarea,
gestionarea și
controlul FESI

Domeniu de
intervenţie

2.1:
Îmbunătățirea
cadrului de
reglementare,
strategic şi
procedural pentru
coordonarea și
implementarea
FESI

Acţiuni/operaţiuni eligibile
și condițiilor pentru coordonarea și
controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC

Solicitanţi
eligibili

coordonator al
implementării şi
gestionării
fondurilor ESI);
-MFE prin AM
pentru POAT;
-MFE prin AM
pentru POIM;
-MFE prin AM
pentru POC;
-MFE prin Direcția
Generală de
Analiză, Programare
și Evaluare;
-MFE prin Direcția
Coordonare de
Sistem și
Monitorizare;
-MFE prin Direcția
Juridică, Soluționare
Contestații, Politici
Publice, Realația cu
Parlamentul;
-MFE prin Direcția
IT și Coordonare
SMIS;
-MFE prin Unitatea
pentru
Coordonarea
Verificării și Aplicării
Unitare a
Corecțiilor;
-MFE prin Unitatea
de Contol Financiar
Preventiv Propriu;
-MFE prin Unitatea
de Audit;
-MFE prin Corpul de

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Informaţii
suplimentare

Management Ministerul
Fondurilor
Europene

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Control,
Anticorupție și
Integritate;
-OI pentru
Promovarea
Societăţii
Informaţionale;
-OI pentru
Cercetare;
-OI pentru Energie;
-Departamentul
pentru Lupta
Antifraudă;
-Autoritatea de
Certificare şi Plată;
-Autoritatea de
Audit;
-MFP prin Direcţia
Generală de
Inspecţie
EconomicoFinanciară, în
calitate de structură
de control pentru
activitatea de
constatare a
neregulilor și de
stabilire a
creanțelor
bugetare/corecțiilor
financiare pentru
situațiile prevăzute
la art.20 alin.(2)
lit.d) din OUG
66/2011, cu
modificările și
completările
ulterioare;

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Acţiunea 2.1.2: Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și
POC și activități destinate creșterii culturii
de evaluare pentru FESI

3. Creșterea
eficienței și
eficacității resurselor
umane implicate în
sistemul de
coordonare,

Obiectivul specific
2.2: Dezvoltarea
și menținerea
unui sistem
informatic
funcțional și
eficient
pentru FSC,
precum și
întărirea
capacității
utilizatorilor săi
Obiectivul specific
3.1: Dezvoltarea
unei politici
îmbunătățite a
managementului
resurselor

Solicitanţi
eligibili

-Agenția Națională
pentru Achiziții
Publice, în calitate
de structură care
sprijină
activitatea
autorităților de
management
conform art.26 și 27
din HG 398/2015;
-ADR-urile pentru
închiderea POSCCE
2007-2013
MFE prin Direcția
Generală de
Analiză, Programare
și Evaluare

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Acţiunea 2.2.1: Activități pentru dezvoltarea,
îmbunătățirea şi mentenanţa SMIS2014+,
MYSMIS2014 și a altor aplicații conexe acestora, precum
şi a reţelei digitale si pentru sprijinirea
unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și
instruirea utilizatorilor acestor sisteme
informatice

-MFE prin Direcția
IT și Coordonare
SMIS;
-MFE prin AM
pentru POAT;
-MFE prin AM
pentru POIM;
-MFE prin AM
pentru POC

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Acţiunea 3.1.1: Implementarea unei politici orizontale de
resurse umane şi a dezvoltării
capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare,
gestionare și control al FESI

-MFE prin Direcția
Economică și
Resurse Umane;
-MFE prin
Autoritatea de
management

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023

Autoritate de
Management Ministerul
Fondurilor
Europene
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Axa prioritară
gestionare şi control
al FESI în România

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

umane care să
asigure
stabilitatea,
calificarea și
motivarea
adecvată a
personalului care
lucrează
în cadrul
sistemului de
coordonare,
gestionare și
control al FESI

Acţiunea 3.1.2: Asigurarea resurselor financiare pentru
remunerarea personalului din sistemul de
coordonare și control al FESI și din sistemul de
management al POAT, POIM și POC

Solicitanţi
eligibili

pentru POAT;
-MFE prin AM
pentru POIM;
-MFE prin AM
pentru POC;
-OI pentru
Promovarea
Societăţii
Informaţionale;
-OI pentru
Cercetare;
-OI pentru Energie;
-Departamentul
pentru Lupta
Antifraudă;
-Autoritatea de
Certificare şi Plată;
-Autoritatea de
Audit;
-Agenția Națională
pentru Achiziții
Publice;
-Consiliul Național
de Soluționare a
Contestațiilor;
-Agenția Naţională
a Funcţionarilor
Publici;
-Ministerul
Mediului, Apelor și
Pădurilor
-MFE pentru
structurile
responsabile de
coordonarea FESI și
gestionarea POIM,
POC și POAT
-OI pentru

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
Pentru informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
http://www.poat
.ro/

Perioada de
depunere 13
decembrie 2016
– 30 iunie 2023
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Promovarea
Societăţii
Informaţionale;
-OI pentru
Cercetare;
-OI pentru Energie;
-Departamentul
pentru Lupta
Antifraudă;
-MFP pentru
Autoritatea de
Certificare şi Plată și
Direcția Generală
de Inspecție
Economico –
Financiară, în
calitate de structură
de control pentru
activitatea de
constatare a
neregulilor și de
stabilire a
creanțelor
bugetare/corecțiilor
financiare
pentru situațiile
prevăzute la art.20
alin.(2) lit.d) din
OUG 66/2011, cu
modificările și
completările
ulterioare;
-Autoritatea de
Audit;
-Agenția Națională
pentru Achiziții
Publice, în calitate
de structură care

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

sprijină
activitatea
autorităților de
management
conform art.26 și 27
din HG 398/2015;
-Serviciul de
Telecomunicații
Speciale, în calitate
de structură care
sprijină
activitatea
Ministerului
Fondurilor
Europene conform
art.24 din HG
398/2015

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Axa prioritară
Măsura 4 - Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie
Submăsura 4.2
Sprijin pentru
Investiții în
procesarea/
marketingul
produselor
agricole “

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din
acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea
unităților de procesare, inclusiv investiții privind
marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele
locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare,
sortare și capacități de ambalare; • Îmbunătăţirea
controlului intern al calităţii și conformarea cu noile
standarde impuse de legislația europeană pentru
prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare;
-Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
(solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu
ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității
procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și
investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și
operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și
mijlocii conform Legii
346/2004 privind
stimularea înființării și
dezvoltării
întreprinderilor mici și
mijlocii cu
modificările și
completările
ulterioare, precum și
întreprinderi mari),
cooperativele și
grupurile de
producători care
realizează investiţii
corporale şi
necorporale pentru
procesarea şi
marketingul
produselor agricole.

Rata sprijinului
public
nerambursabil va
fi de 50% din
totalul cheltuielilor
eligibile pentru
IMM‐uri și grupuri
de producători/
cooperative și 40%
pentru alte
întreprinderi și nu
va depăși:
• 1.000.000
Euro/proiect
pentru IMM în
cazul proiectelor
care nu presupun
investiţii care
conduc la un lant
alimentar integrat;
• 1.500.000
Euro/proiect
pentru alte
întreprinderi
pentru proiectele
care nu presupun
investiţii care
conduc la un lant
alimentar integrat;
• 2.500.000
Euro/proiect
pentru investițiile
care conduc la un
lanț alimentar
integrat.

Contribuţia
solicitantului
50%
din
valoarea
eligibilă
aprobată spre
finanțare.
Principiul
de
bază
al
finanţării
nerambursabile
este acela al
rambursării
cheltuielilor
eligibile
efectuate
(suportate și
plătite efectiv)
în prealabil de
către
beneficiar.

Termen
limită
Depunere
continuă
On-line
3 Mai – 31
Octombrie
2017 ora
17.

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro
www.afir.info
www.madr.ro

47

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
Submăsura 4.2
Schema de ajutor
de stat GBER și
de minimis

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

În cadrul acestei scheme se acordă sprijin pentru
finanţarea proiectelor de tip investiţie iniţială sau pentru o
investiție inițială în favoarea unei noi activități economice,
pentru active corporale si/sau necorporale conform
următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile.
Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale
(categorii de cheltuieli eligibile).
Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente
identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate,
extinderea, modernizare și dotarea clădirilor unităților de
procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi
branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme
supraveghere video pentru activitatea propusă prin
proiect etc;
Construcții destinate unei etape sau întregului proces
tehnologic (colectare‐depozitare (materie primă/produse
nonagricole)‐sortare‐condiționare
materie
prima,
‐procesare‐ comercializare);

Solicitanții eligibili
pentru ajutorul de stat
acordat prin prezenta
schemă sunt
întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și
mijlocii conform Legii
346/2004 privind
stimularea înființării și
dezvoltării
întreprinderilor mici și
mijlocii cu
modificările și
completările
ulterioare, precum și
întreprinderi mari)
care realizează în
mediul urban/rural
investiţii iniţiale sau
investiții inițiale în
favoarea unei noi
activități economice în
active corporale şi/
sau necorporale,
pentru procesarea și
marketingul
produselor agricole, în
vederea obţinerii de
produse neagricole în
sectoarele de
activitate economica
eligibile prevăzute în
Anexa 4 laGhidul
Solicitantului.

În cadrul prezentei
scheme
de
minimis valoarea
finanţării
nerambursabile nu
poate depăşi
200.000
euro/proiect

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
31.10.2017

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro
www.afir.info
www.madr
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
Submăsura 4.2a Investiții în
procesarea/
marketingul
produselor din
sectorul pomicol

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor ce
colectează, condiționează şi/ procesează materie primă
provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la
TFUE, inclusiv pentru producerea băuturilor alcoolice;
- construcții destinate unei etape sau întregului flux
tehnologic (colectare2
- depozitare (materie primă/produse) - sortarecondiționare - procesare - comercializare);
- infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente
şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere
video pentru activitatea propusă prin proiect, etc;
- unităţi mobile de procesare.
- pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitarveterinare și a fluxului tehnologic, sunt eligibile spațiile
destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare
tip filtru pentru muncitori, spațiu pentru pregătirea și
servirea mesei etc.

Întreprinderile micro,
mici, mijlocii și mari,
definite
conform
legislației naționale în
vigoare;

Prin submăsura
4.2a rata
sprijinului public
nerambursabil va
fi de 50% din
totalul cheltuielilor
eligibile pentru
IMM-uri și 40%
pentru
întreprinderi mari.

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

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
30.09.2017

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro
www.afir.info
www.madr.ro
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Axa prioritară
Măsura 4 - Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie
Submăsura 4.2
Sprijin pentru
Investiții în
procesarea/
marketingul
produselor
agricole

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din
acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea
unităților de procesare, inclusiv investiții privind
marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele
locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare,
sortare și capacități de ambalare; • Îmbunătăţirea
controlului intern al calităţii și conformarea cu noile
standarde impuse de legislația europeană pentru
prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare;
-Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile
(solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu
ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității
procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și
investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și
operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și
mijlocii conform Legii
346/2004 privind
stimularea înființării și
dezvoltării
întreprinderilor mici și
mijlocii cu
modificările și
completările
ulterioare, precum și
întreprinderi mari),
cooperativele și
grupurile de
producători care
realizează investiţii
corporale şi
necorporale pentru
procesarea şi
marketingul
produselor agricole.

Rata sprijinului
public
nerambursabil va
fi de 50% din
totalul cheltuielilor
eligibile pentru
IMM‐uri și grupuri
de producători/
cooperative și 40%
pentru alte
întreprinderi și nu
va depăși:
• 1.000.000 Euro/
proiect pentru
IMM în cazul
proiectelor care nu
presupun investiţii
care conduc la un
lant alimentar
integrat;
• 1.500.000 Euro/
proiect pentru alte
întreprinderi
pentru proiectele
care nu presupun
investiţii care
conduc la un lant
alimentar integrat;
• 2.500.000 Euro/
proiect pentru
investițiile care
conduc la un lanț
alimentar integrat.

Contribuţia
solicitantului
50%
din
valoarea
eligibilă
aprobată spre
finanțare.
Principiul
de
bază
al
finanţării
nerambursabile
este acela al
rambursării
cheltuielilor
eligibile
efectuate
(suportate și
plătite efectiv)
în prealabil de
către
beneficiar.

Termen
limită
30
sepembrie
2017

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro
www.afir.info
www.madr.ro
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
Submăsura 4.3.I Investiții pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptarea
infrastructurii
agricole şi silvice
- Componenta
infrastructura de
IRIGAȚII

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la
modernizarea infrastructurii secundare de irigații,
clădirilor aferente stațiilor de pompare/ repompare/
punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, sisteme
de contorizare a apei, inclusiv construcția/modernizarea
bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.

Organizaţii/ Federaţii
Organizaţiilor
Utilizatorilor de Apă
pentru Irigaţii,
constituite din
proprietari / utilizatori
de terenuri agricole
conform legislaţiei în
vigoare.

Rata sprijinului
public
nerambursabil va
fi de 100% din
totalul cheltuielilor
eligibile şi nu va
depăşi: 1.000.000
Euro/ proiect
pentru
sistemele de
irigații aferente
stațiilor de punere
sub presiune
(SPP);
 1.500.000 Euro/
proiect pentru
amenajarea
sistemelor de
irigații
aferente stațiilor
de pompare și
repompare (SPA,
SRP).

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
31.08.2017

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro
www.afir.info
www.madr.ro
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Axa prioritară
Măsura 4 - Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie
Submasura 4.2
Procesare
produse agricole
in zona ITI

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri
este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii
corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul
produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de
Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor
pescaresti.
Obiectivele submasurii 4.2:
• Infiintarea si/ sau modernizarea unitatilor de procesare
si comercializare;
• Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi
produse si procese;
• Aplicarea masurilor de protectia mediului inclusiv
scaderea consumului de energie si a emisiilor GES;
• Promovarea investitiilor pentru producerea si utilizarea
energiei din surse regenerabile;
• Cresterea numarului de locuri de munca.

Beneficiarii
• Intreprinderile
definite conform
legislatiei nationale in
vigoare;

• 50% din totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru
IMM-uri si grupuri
de
producatori/coope
rative;
• 40% pentru alte
intreprinderi;
• nu va depasi:
– 1.000.000 Euro/
proiect
pentru
IMM, in cazul
proiectelor care nu
presupun investitii
care conduc la un
lant
alimentar
integrat;
– 1.500.000 Euro/
proiect pentru alte
intreprinderi
pentru proiectele
care nu presupun
investitii
care
conduc la un lant
alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/
proiect
pentru
investitiile
care
conduc la un lant
alimentar integrat

• Cooperativele,
grupurile de
producatori
constituite in baza
legislatiei nationale in
vigoare;
Pentru un proiect se
pot obtine pana la 2,5
miloane euro/ proiect,
in functie de tipul
beneficiarului si
investitia propusa.

Contribuţia
solicitantului
50%

60%

Termen
limită
Termenul
limita de
depunere a
cererilor de
finantare
este 12
noiembrie
2017, ora
16:00.

Informaţii
suplimentare
www.afir.info
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Axa prioritară
Măsura 4 - Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie
Submasura 4.2a
„Procesare
produse
pomicole” in
zona ITI

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

· modernizarea si crearea de unitati de procesare;
· introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi
produse si procese tehnologice;
· cresterea valorii adaugate a produselor din sectorul
pomicol;
· imbunatatirea controlului intern al calitatii;
· cresterea numarului de locuri de munca;
– scaderea consumului de energie si a emisiilor de GES.

Beneficiarii care pot
solicita sprijin
nerambursabil prin
aceasta submasura
sunt:
· Intreprinderile micro,
mici, mijlocii si mari,
definite conform
legislatiei nationale in
vigoare;
· Cooperativele si
grupurile de
producatori care
realizeaza investitii
corporale si
necorporale pentru
procesarea si
marketingul
produselor agricole
cuprinse in Anexa I la
Tratatul de Instituire a
Comunitatii Europene
(TFUE), cu exceptia
produselor pescaresti.

Intreprinderi micro
si
mici
–
intensitatea
sprijinului este de
50% din totalul
cheltuielilor
eligibile,
Lant.

Contribuţia
solicitantului
50%

Termen
limită
Termenul
limita de
depunere a
cererilor de
finantare
este
12.11.2017
ora 16:00

Informaţii
suplimentare
www.afir.info
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
Submasura 6.1 –
Sprijin pentru
instalarea
tinerilor fermieri
cu aria de
aplicabilitate pe
teritoriul ITI –
Delta Dunarii.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru
prima data o activitate agricola ca sefi/conducatori de
exploatatie, fiind incurajati sa devina competitivi, sa se
asocieze, sa participe la lanturile alimentare integrate;
•
Imbunatatirea
managementului,
cresterea
competitivitatii sectorului agricol si sprijinirea procesului
de modernizare si conformitate cu cerintele pentru
protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor si
siguranta la locul de munca;
• Crearea posibilitatii tinerilor fermieri rezidenti, cu un
minim de cunostinte de baza, in vederea instalarii ca sefi/
conducatori ai exploatatiei agricole.
• Incurajarea tinerilor si a familiilor din mediul rural de a
se stabili in mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv
asupra economiei nationale in general.

Beneficiarii care pot
solicita sprijin
nerambursabil prin
aceasta submasura
sunt:
• Tinerii fermieri in
conformitate cu
definitia prevazuta la
art. 2 din R(UE) nr.
1305/2013, care se
instaleaza ca unic sef
al exploatatiei
agricole;
• Persoana juridica cu
mai multi actionari
unde un tanar fermier
in sensul art. 2 din
R(UE) 1305/2013 se
instaleaza si exercita
un control efectiv pe
termen lung in ceea ce
priveste deciziile
referitoare la
gestionare, la beneficii
si la riscurile financiare
legate de exploatatie.

Sprijinul
nerambursabil
este de maximum
50.000 Euro:
• va fi acordat sub
forma de prima in
doua
transe,
astfel:
75%
din
cuantumul
sprijinului
la
primirea deciziei
de finantare
25%
din
cuantumul
sprijinului
in
maximum trei ani
de la primirea
deciziei
de
finantare;
Intensitatea
sprijinului pentru
aceasta submasura
este de 100%.

Contribuţia
solicitantului
0%

Termen
limită
Termenul
limita de
depunere a
cererilor de
finantare
este
12.11 2017,
ora 16:00.

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro
www.afir.info
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
Submasura 19.2
– Sprijin pentru
implementarea
actiunilor in
cadrul strategiei
de dezvoltare
locala

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Valoarea proiectului trebuie sa fie fundamentata in raport
cu durata, actiunile si rezultatele proiectului si categoriile
de cheltuieli sa fie incadrate corect in bugetul indicativ.
Costurile prevazute in proiect trebuie sa fie rezonabile,
justificate si sa corespunda principiilor unei bune
gestionari financiare, in special din punct de vedere al
raportului pret-calitate si al rentabilitatii.
• Stimularea inovarii;
• Consolidarea identitatii locale si a profilului local;
• Imbunatatirea calitatii vietii si a atractivitatii zonei
locale;
• Solutionarea problemelor demografice;
• Crearea si pastrarea locurilor de munca in zonele
LEADER;
• Imbunatatirea egalitatii de sanse pentru tineri, femei,
persoane in vârsta, persoane cu dizabilitati si membrii
minoritatilor;
• Cresterea competitivitatii la nivel local;
• Conservarea resurselor si protectia mediului natural;
• Aplicarea unei abordari integrate si multisectoriale.

Entitati juridice
private/publice,
stabilite prin fisa
masurii din Strategia
de Dezvoltare Locala,
cu respectarea
prevederilor din
Regulamentului
Uniunii Europene
1305/2013;
In cazul in care in
Strategia de
Dezvoltare Locala s-a
identificat
oportunitatea
dezvoltarii unor
operatiuni de interes
public pentru
comunitate si
teritoriul respectiv,
pentru care niciun alt
solicitant nu-si
manifesta interesul,
GAL poate fi beneficiar
cu conditia aplicarii
masurilor de evitare a
conflictului de
interese

Sprijinul
nerambursabil va
fi de pâna la 100%
dar nu mai mult de
200.000 Euro/
proiect.
Pentru
operatiunile
specifice FEADR,
GAL va stabili
intensitatea
sprijinului in limita
maxima prevazuta
in Regulamentul
(UE) nr.
1305/2013.
Intensitatea
sprijinului pentru
operatiunile care
ies din sfera
Regulamentului va
fi stabilita de GALuri astfel:
– pentru
operatiunile
generatoare de
venit: maximum
90%;
– pentru
operatiunile
NEgeneratoare de
venit: maximum
100%.

Contribuţia
solicitantului
0%

10%

Termen
limită
Reprezenta
nții GAL sau
solicitanții
pot depune
la AFIR
proiectele
selectate
de către
GAL nu mai
târziu de
15
zile
calendaristi
ce de la
Raportul de
selecție
întocmit de
GAL, astfel
încât să
poată fi
realizată
evaluarea
și
contractare
a acestora
în termenul
limită
prevăzut
de
legislația în
vigoare.

Informaţii
suplimentare
http://www.afir.i
nfo/
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C. ALTE GRANTURI

Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Fundatia Gini acorda burse
pentru studentii straini
pentru o perioada de cel
putin sase luni. Granturile
sunt destinate studiilor si /
sau specializarilor la
departamentele Universitatii
din Padova in domeniile
stiintifice ale agriculturii,
ingineriei sau stiintelor
matematice, fizice si naturale.
Scopul granturilor Fundatiei
Gini este de a permite si de a
incuraja studentii straini
capabili de mediul academic.

1. GRANTURI PENTRU STUDII DOCTORALE LA UNIVERSITATEA DIN PADOVA (ITALIA)
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi eligibili
Valoare
Contribuţia
grant
solicitantului

Va trebui sa prezentati urmatoarele
documente:
• Curriculum vitae in format
european;
• Notificarea oricarei contributii
primite pentru studiul si / sau
activitatile de cercetare din care
candidatul ar putea beneficia pe
durata acordarii;
• O copie a certificatului de masterat,
cu indicarea examinarilor efectuate
si a marcilor relative;
• Program detaliat de studii sau de
cercetare care urmeaza sa fie
efectuate, indicând perioada,
Departamentul si orice taxe
presupuse pentru inscrierea sau
participarea la cursuri;
• Declaratia de acceptare si de interes
de catre supraveghetor
contrasemnat de directorul
departamentului de gazduire; O
astfel de declaratie va fi evaluata de
Comitetul stiintific al Fondazione
Gini in acordarea subventiei;
• Declaratia candidatului care nu ia
nici un doctorat Bursa de la
Universitatea din Padova in
perioada in care va fi sustinuta de
Fondazione Gini;
• Declaratie de cunoastere adecvata a
limbii engleze.

•
•

•

Solicitantii trebuie sa aiba o
diploma de masterat de la o
universitate straina;
Granturile sunt alocate
pentru a sprijini, pentru o
perioada de cel mult un an,
cei care intentioneaza sa
urmeze o perioada de studii
si / sau de specializare la
Departamentele
Universitatii din Padova in
domeniile stiintifice ale
agriculturii, ingineriei sau
matematice, stiinte naturale
pentru o perioada de cel
putin sase luni;
Cetatenii straini care pot
candida pentru subventii
trebuie sa aiba vârsta mai
mica de 35 de ani la data
limita a apelului si sa detina
o diploma de masterat de la
o universitate straina in
disciplinele care tin de
domeniile stiintifice din
domeniul agriculturii,
ingineriei sau matematice,
fizice si naturale Stiinte.

11.000 euro

Termen
limită

15 septembrie
2017

Informaţii
suplimentare

http://www.unip
d.it/en/tuitionfeesscholarships-taxrelief-schemes
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2. EUROPA PENTRU CETĂŢENI 2014-2020
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Comisia Europeană, prin Agenţia
Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură (EACEA) de la
Bruxelles, a publicat Ghidul
programului Europa pentru cetăţeni
2014-2020.
Obiective generale:
-contributie la înţelegerea de către
cetăţeni a Uniunii, a istoriei şi
diversităţii acesteia;
-promovarea cetăţeniei europene şi
îmbunătăţirea condiţiilor de
participare civică şi democratică la
nivelul Uniunii.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Programul are 2 componente:
• “Memorie europeană“;
• “Implicare democratică şi
participare civică“.
Cele două componente sunt completate de
acţiuni orizontale pentru analiza, diseminarea
şi utilizarea rezultatelor proiectelor (acţiune
de “valorificare”).
a) activităţi de învăţare reciprocă şi de
cooperare precum:
b) sprijin structural pentru organizaţii
c) activităţi analitice la nivelul Uniunii
d) activităţi de sensibilizare şi de diseminare
destinate utilizării şi valorificării în continuare
a rezultatelor iniţiativelor sprijinite şi
evidenţierii bunelor practici.

Pot participa la
program toate parţile
interesate care
promovează integrarea
şi cetăţenia europeană,
în special autorităţile şi
organizaţiile locale şi
regionale, comitetele
de înfrăţire,
organizaţiile de
cercetare în domeniul
politicilor publice
europene (think-tank),
organizaţiile societăţii
civile (inclusiv
asociaţiile de
supravieţuitori),
precum şi organizaţiile
culturale, de tineret, de
învăţământ şi
cercetare.

Valoare
grant

185.468.000
euro

Contribuţia
solicitantului

-

-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

http://eacea.ec.eu
ropa.eu/europefor-citizens_en
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3. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017 – ECOLOGIZAREA ECONOMIEI – PROGRAMUL ORIZONT 2020
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Comisia Europeana a deschis recent,
in cadrul programului “Orizont
2020”, cererea de propuneri
2017 “Provocari societale –
ecologizarea economiei”.
Prezenta cerere propune mai multe
tematici de interes pentru
autoritatile locale si regionale,
respectiv parteneri sau institutii din
subordine, îndeosebi cea privind
cofinantarea pentru proiectele care
abordeaza regenerarea rurala axata
pe patrimoniul cultural (material si
imaterial) considerat ca un
catalizator economic, social si de
mediu puternic, care genereaza
dezvoltare durabila si imbunatatirea
calitatii vietii si a bunastarii
comunitatilor.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili
Beneficiari: orice
entitate
constituita
legal
intr-o
ṭara
participanta
la
program.
Eligibilitate
ṭari/regiuni: state
membre ale UE, tari
asociate la program in
urma unor acorduri cu
UE,
organizatii
internationale care au
ca scop promovarea
cooperarii stiintifice si
tehnologice in Europa si
ale
caror
membri
provin din stalele UE si
tarile
asociate
la
program
(lista in
anexele generale).

Valoare
grant

68 mil. euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

05 septembrie
2017

Informaţii
suplimentare

https://ec.europa.
eu/research/partic
ipants/portal/desk
top/en/opportuniti
es/h2020/calls/h2
020-sc5-20162017.html#c,topics
=callIdentifier/t/H
2020-SC5-20162017/1/1/1/defaul
tgroup&callStatus/t
/Forthcoming/1/1/
0/defaultgroup&callStatus/t
/Open/1/1/0/defa
ultgroup&callStatus/t
/Closed/1/1/0/def
aultgroup&+identifier/
desc
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Axa
prioritară

4. DESCHIDEREA CERERII DE CANDIDATURI 2018 – PREMIILE UNIUNII EUROPENE PENTRU PATRIMONIUL CULTURAL / PREMIILE „EUROPA
NOASTRĂ”
Domeniu de intervenţie
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi
Valoare
Contrib
Termen
Informaţii
eligibili
grant
uţia
limită
suplimentare
solicitan
tului
Uniunea Europeana, prin programul
„Europa Creativa” 2014-2020, si reteaua
paneuropeana Europa Nostra
recompenseaza anual cele mai bune
realizari in domeniul prezervarii si
valorificarii patrimoniului cultural, premiul
fiind cea mai prestigioasa distinctie
europeana in domeniu. Prin intermediul
acestei initiative, sunt celebrate anual
excelenta si daruirea arhitectilor,
mesterilor artizani, voluntarilor, scolilor,
comunitatilor locale, proprietarilor de
patrimoniu si mass-media, prin puterea
exemplului lor fiind stimulate creativitatea
si inovarea.
Obiective
• sa identifice si sa promoveze cele mai
bune practici in conservarea
patrimoniului cultural material al
Europei;
• sa stimuleze schimburile de
cunostinte si experiente de-a lungul
intregii Europe;
• sa sensibilizeze marele public fata de
patrimoniul cultural european;
• sa incurajeze mai mult, pe baza
puterii exemplului, initiativele
exemplare.

Criteriile de evaluare includ excelenta in lucrarile
executate si cercetarile preliminare efectuate, precum
si respectul pentru valoarea artistica, culturala si
sociala, autenticitate si integritate. O atentie speciala va
fi acordata, de asemenea, si pentru sustenabilitate,
interpretare si prezentare, munca educativa, finantare
si management, dar si pentru responsabilitate sociala.
Lucrarile pot fi la scara mica sau mare, de la nivel local
pana la cel international, si ar trebui sa afiseze un
standard de lucru considerat remarcabil intr-un context
european.
Arii/domenii:
• patrimoniul arhitectural: cladiri sau grupuri de
cladiri din mediul rural sau urban,
• extinderi sau modificari de constructii sau noi
proiecte de constructii in zonele istorice,
• structuri de inginerie si situri industriale,
• peisaje culturale: medii istorice sau peisaje urbane,
orase, locuri, strazi,
• parcuri si gradini istorice, zone mai mari de peisaj
proiectat sau de importanta culturala, de mediu
si/sau agricola,
• situri arheologice, inclusiv arheologia subacvatica,
• opere de arta si colectii: colectii de importanta
artistica si istorica sau opere de arta vechi,
• patrimoniul cultural imaterial manifestat ca
practici, reprezentari, expresii, precum si
cunostinte si abilitati pe care comunitatile,
grupurile si, in unele cazuri indivizii, le recunosc ca
facand parte din patrimoniul lor cultural,

Asociatii,
autoritati
locale si
regionale,
centre de
cercetare,
scoli,
universitati,
federatii si
sindicate,
ONG-uri,
persoane
fizice(numai
pentru
categoria 3),
etc.

10.000 euro

-

01 octombrie
2017

http://www.europ
eanheritageaward
s.eu/apply/
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Axa
prioritară

5. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017, PROGRAMUL COSME, ERASMUS PENTRU TINERII ANTREPRENORI – PROIECT PILOT
Domeniu de intervenţie
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi eligibili
Valoare
Contribuţia
Termen
grant
solicitantului
limită
Obiectivul general al cererii este de a
sprijini noi antreprenorii europeni
sau „pe cei aspiranti in faza
cruciala de debut, desfasurare si
crestere a afacerilor lor prin
colaborarea cu un antreprenor cu
experienta dintr-o tara din afara
Uniunii Europene. Sunt vizate, mai
precis, Statele Unite ale Americii
(maximum 2 state din S.U.A.), Israel
si o tara terta din Asia, selectata
dintre Singapore, Taiwan si Coreea
de Sud. Noii intreprinzatori ar trebui
sa-si poata dezvolta abilitatile
antreprenoriale, perspectivele
internationale si competitivitatea.
Scopul acestei solicitari este
selectarea unei/unui
organizatii/consortiu care va recruta
antreprenori gazda din SUA
(maximum 2 state americane), Israel
si o tara terta din Asia si va gestiona
schimburile de succes ale acestora cu
cel putin 120 de noi intreprinzatori
din Uniunea Europeana. Actiunea
propusa este o schema de mobilitate
unica pentru tinerii antreprenori
europeni inovatori, cu o durata de la
1 pana la 3 luni in tarile vizate din
afara UE. Acesta se va baza pe
experienta dobandita in
implementarea programului Erasmus
pentru tineri antreprenori (EYE).

•

•

•

•

sa promoveze schimbul de antreprenori
din tarile UE si din tari din afara Europei:
SUA
(maximum doua state din S.U.A.), Israel
si o tara terta in Asia (selectata de catre
solicitant dintre
Singapore, Taiwan sau Coreea de Sud);
sa furnizeze formare la locul de munca
pentru noii intreprinzatori (NE) cu
antreprenorii gazda
(HE) in intreprinderi mici si mijlocii in alte
tari din afara UE, pentru a facilita un
start-up reusit,
respectiv aducerea la scara larga si
dezvoltarea ideilor lor de afaceri;
promovarea schimbului de experienta si
informatii intre antreprenori cu privire la
obstacolele si
provocarile legate de inceperea,
dezvoltarea si cresterea afacerilor;
sporirea accesului pe piata si
identificarea partenerilor potentiali
pentru noile intreprinderi europene din
SUA (maximum doua state din S.U.A.),
Israel si o tara terta in Asia mentionata
mai
sus.

Sunt eligibilie entitatile
publice responsabile
pentru sau active in
domeniul afacerilor
economice,
intreprinderilor,
sprijinului pentru
intreprinderi, camere
de comert si industrie,
camere de meserii sau
organisme similare,
organizatii de sprijin
pentru afaceri, centre
si incubatoare de startupuri, asociatii de
intreprinderi si retele
de sprijinire a
afacerilor, entitati
private care ofera
servicii de sprijinire a
afacerilor, agentii de
dezvoltare.

750.000 euro

-

30 august
2017

Informaţii
suplimentare

http://ec.europa.e
u/growth/toolsdatabases/newsro
om/cf/itemdetail.c
fm?item_id=9150
&lang=en
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6. PROGRAMUL RO02 – BIODIVERSITATE ȘI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiectivul
General
al
Programului: Stopare a pierderii
biodiversitatii.
Obiectivul
Specific
al
Programului: Prin implementarea
programului se asteapta o
imbunatatire a starii ecosistemelor
precum si a nivelului de
cunoastere,
informare
si
constientizare a publicului larg in
legatura cu beneficiile de zi cu zi,
produse de serviciile ecosistemelor
si
importanta
mentinerii
ecosistemelor intr-o stare buna.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Fondul
este
destinat
sustinerii
proiectelor/actiunilor ce corespund
obiectivului general al Programului, si
anume sa implementeze solutii in
problema
degradarii
serviciilor
ecosistemelor, sa creasca nivelul de
cunostinte privind contributia acestora la
economie precum si sa contribuie la
stoparea pierderii biodiversitatii in
Romania. Proiectele/actiunile finantate
trebuie sa faciliteze schimbul si transferul
de cunostinte, experiente, tehnologie,
bune practici intre entitati similare din
Romania si statele donatoare si sa vizeze
dezvoltarea relatiilor bilaterale intre
aceste tari.
In acest scop, urmatoarele tipuri de
activitati sunt considerate eligibile:

Beneficiari eligibili si
parteneri
Beneficiarii si partenerii
eligibili
in
cadrul
Fondului
sunt
Promotorii de Proiect,
partenerii din statul
donator, cat si alte
institutii relevante si
organizatii
nonguvernamentale
din
Romania si stakeholderi
din statele donatoare.

Valoare grant
200.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
30 august
2017

Informaţii
suplimentare
http://www.mmed
iu.ro/

– Participarea la evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului (Participantii la
activitati trebuie sa cunoasca limba de
lucru pentru a putea participa la toate
sesiunile
atelierelor/vizitelor
de
studiu/conferintelor
etc);
– Organizarea de evenimente precum
conferinte, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de actiuni cu caracter
similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului.
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7. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – ÎNȚELEGEREA EUROPEI, PROMOVAREA SPAȚIULUI
PUBLIC SI CULTURAL EUROPEAN
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Tematici:
CULT-COOP-01-2017:
CULT-COOP-02-2017:
CULT-COOP-03-2017:
CULT-COOP-04-2017
CULT-COOP-05-2017:
CULT-COOP-06-2017:
CULT-COOP-07-2017:
CULT-COOP-09-2017:
CULT-COOP-10-2017:
CULT-COOP-11-2017:
CULT-COOP-12-2017

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Proiectele trebuie sa propuna
soluṭii de integrare la nivel de
cartier (in oraṣe/comunitaṭi far)
pentru case ṣi cladiri inteligente,
reṭele inteligente (electricitate,
termoficare,
telecomunicaṭii,
apa, etc.), stocarea energiei,
vehicule
electrice
ṣi
infrastructuri
de
tarifare
inteligente, precum ṣi cele mai
noi platforme de generare a TIC.

Beneficiari –
orice
entitate
constituita
legal
in
tarile
participante la program.
Eligibilitate tari/regiuni – state
membre UE, tari asociate la
program,
organizatii
internationale
(vezi anexele
generale ale programului).

50 milioane euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
13
septembrie
2017

Informaţii
suplimentare
https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/h2020/calls/h202
0-sc6-cult-coop20162017.html#c,topics
=callIdentifier/t/H2
020-SC6-CULTCOOP-20162017/1/1/1/defaul
tgroup&callStatus/t
/Forthcoming/1/1/
0/defaultgroup&callStatus/t
/Open/1/1/0/defa
ultgroup&callStatus/t
/Closed/1/1/0/def
aultgroup&+identifier/
desc
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Axa
prioritară

8. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2016, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – RENAȘTERE RURALĂ – STIMULAREA INOVĂRII ȘI
OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Domeniu de intervenţie
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi eligibili
Valoare grant
Contribuţia
Termen
Informaţii
solicitantului
limită
suplimentare
Comisia
Europeana a
deschis cererea de propuneri
de proiecte 2016 „Renastere
rurala – stimularea inovarii si
oportunitati de afaceri” din
cadrul programului european
“Orizont 2020”. Cererea are
mai multe tematici pe care se
poate
aplica
pentru
cofinantare.

Tematici:
RUR-02-2017: „Interactiuni in
zonele rurale de coasta: sinergii
intre consolidarea terenurilor si
activitatile maritime”
RUR-03-2017: „Catre 2030 – politici
si instrumente de sprijin decizional
pentru o abordare integrata a
gestionarii terenurilor ca resursa”RUR-05-2017: „Noi politici publice,
modele de afaceri si mecanisme
pentru aprovizionare durabila si
plata pentru serviciile ecosistemice
forestiere”
RUR-09-2017: „Modele de afaceri
pentru economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017: „Rețele
tematice care reunesc cunostințe
pregatite pentru practica”
RUR–12-2017: „Rețele de ferme
europene pentru a stimula
schimburile de cunostințe tematice
si a elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui
viitor sistem al stiinței si educației,
apt sa livreze pentru practica”
RUR-15-2017: „Beneficiile de a
lucra cu alte persoane –
promovarea capitalului social in
sectorul agricol”
RUR-16-2017: „Optimizarea
abordarilor de proiecte de inovare
interactive si realizarile politicilor
UE pentru a accelera inovarea in
zonele rurale”

Beneficiari –
orice
entitate
constituita legal intr-o tara
participanta la program.
Eligibilitate
tari/regiuni state
membre UE, tari asociate la
program,
organizatii
internationale.

61.000.000 euro

13
septembrie
2017

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/h2020/calls/h202
0-rur-20162017.html#c,topics
=callIdentifier/t/H2
020-RUR-20162017/1/1/1/defaul
tgroup&callStatus/t
/Forthcoming/1/1/
0/defaultgroup&callStatus/t
/Open/1/1/0/defa
ultgroup&callStatus/t
/Closed/1/1/0/def
aultgroup&+identifier/
desc
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul General al
Programului: Prevenirea
daunelor si a efectelor
secundare asupra mediului
cauzate
de
substante
chimice
si
deseuri
periculoase.
Obiectivul
Specific
al
Programului: Programul se
concentreaza
pe
consolidarea capacitatii de
a implementa si aplica
legislatia
UE
privind
produsele
chimice
si
deseuri periculoase si la
imbunatatirea
monitorizarii substantelor
periculoase in mediul
inconjurator.

9. PROGRAMUL RO04 – REDUCEREA SUBSTANȚELOR PERICULOASE
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi
Valoare grant
eligibili
Fondul este destinat sustinerii proiectelor/actiunilor ce
corespund obiectivului general al Programului, si
anume prevenirea efectelor negative ale substantelor
chimice si deseurilor periculoase asupra mediului prin
cooperare si transfer de cunostinte cu institutii
similare din statele donatoare. Programul va consolida
capacitatea entitatilor publice responsabile de
implementarea si aplicarea legislatiei si strategiilor
europene privind substantele chimice si deseurile
periculoase. De asemenea, programul va imbunatati
monitorizarea substantelor periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a preveni bolile si efectele
substantelor chimice si deseurilor periculoase asupra
sanatatii
umane
si
mediului.
Astfel,
proiectele/actiunile finantate trebuie sa faciliteze
schimbul si transferul de cunostinte, experiente,
tehnologie, bune practici intre entitati similare din
Romania si statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea
relatiilor bilaterale intre aceste tari in scopul atingerii
obiectivelor majore ale Programului RO04.
In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
– Participarea la evenimente precum conferinte,
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de
actiuni cu caracter similar atata timp cat se adreseaza
scopului programului (Participantii la activitati trebuie
sa cunoasca limba de lucru pentru a putea participa la
toate
sesiunile
atelierelor/vizitelor
de
studiu/conferintelor
etc);
– Organizarea de evenimente precum conferinte,
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de
actiuni cu caracter similar atata timp cat se adreseaza
scopului programulu.

Beneficiarii
si
partenerii eligibili in
cadrul Fondului sunt
Promotorii
de
Proiect,
partenerii
din statul donator,
cat si alte institutii
relevante
si
organizatii
nonguvernamentale din
Romania
si
stakeholderi
din
statele donatoare.

100.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
30 august
2017

Informaţii
suplimentare
http://www.mmed
iu.ro/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Programul RO07
“Adaptarea la schimbari
climatice” sprijina
implementarea obiectivelor
Mecanismului Financiar SEE
2009-2014 prin reducerea
vulnerabilitatii umane si a
ecosistemelor la
schimbarile
climatice. Obiectivul,
rezultatele si indicatorii
programului reflecta
scopurile si prioritatile
strategiilor si planurile de
actiuni adoptate recent la
nivel european si national.

10. PROGRAMUL RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBĂRI CLIMATICE
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi eligibili
Valoare grant
Fondul
este
destinat
sustinerii
proiectelor/actiunilor ce corespund obiectivului
general al Programului, si anume reducerea
vulnerabilitatii umane si a ecosistemelor la
schimbarile climatice prin cooperare si transfer de
cunostinte cu institutii similare din statele
donatoarei. Astfel, proiectele/actiunile finantate
trebuie sa faciliteze schimbul si transferul de
cunostinte, experiente, tehnologie, bune practici
intre entitati similare din Romania sistatele
donatoare si sa vizeze dezvoltarea relatiilor
bilaterale intre aceste tari in scopul atingerii
obiectivelor majore ale Programului RO07.

Beneficiarii si partenerii
eligibili
in
cadrul
Fondului
sunt
Promotorul de Proiect,
partenerii de proiect si
entitati
din
statul
donator.

149.555 Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
30 august
2017

Informaţii
suplimentare
http://www.mmed
iu.ro/

In acest scop, urmatoarele tipuri de activitati sunt
considerate eligibile:
– Participarea la evenimente precum conferinte,
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de
actiuni cu caracter similar atata timp cat se
adreseaza scopului programului (Participantii la
activitati trebuie sa cunoasca limba de lucru pentru
a
putea
participa
la
toate
sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferintelor etc);
– Organizarea de evenimente precum conferinte,
seminarii, vizite de studiu, cursuri si alte tipuri de
actiuni cu caracter similar atata timp cat se
adreseaza scopului programului.
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11. PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA – UNGARIA: GHIDUL SOLICITANTULUI, LANSAT ÎN CONSULTARE PUBLICĂ (RUNDA A DOUA)
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
In perioada 2014-2020, vor
putea fi finantate proiecte
strategice pe 4 axe prioritare, in
domeniile protejarii in comun si
utilizarii eficiente a valorilor
comune si resurselor
(cooperare in domeniul
valorilor comune si resurselor),
imbunatatirii mobilitatii
transfrontaliere durabile si
eliminarii blocajelor (cooperare
in domeniul accesibilitatii),
imbunatatirii ocuparii fortei de
munca si promovarii mobilitatii
fortei de munca
transfrontaliere (cooperare in
domeniul ocuparii fortei de
munca) si imbunatatirii
serviciilor de ingrijire a sanatatii
(cooperare in domeniul
sanatatii si preventiei bolilor).

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Criteriile de eligibilitate pentru
aplicanţi, actiuni si cheltuieli sunt
stabilite in Ghidul Solicitantului.
Pot beneficia de proiecte
finantate prin program
organizatiile publice (autoritatile
nationale, regionale sau locale),
organizatiile echivalente celor de
drept public, organizatiile nonprofit (de exemplu asociatii),
gruparile europene de cooperare
teritoriala (GECT) si altele. Se
poate aplica pentru finantare
doar in parteneriat
transfrontalier.

111,258,043 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
31 august
2017

Informaţii
suplimentare
https://interregrohu.eu/ro/ghidulsolicitantuluilansat-consultarepublica-rundadoua/

Aria eligibila a programului
cuprinde judetele Arad, Bihor,
Satu Mare si Timis in Romania si
Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar si
Szabolcs-Szatmár-Bereg in
Ungaria.
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12. CERERI DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017 – PROGRAMUL EUROPEAN LIFE 2014 - 2020
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Sa contribuie la tranzitia catre
o economie eficienta din
punctul de vedere al utilizarii
resurselor, cu emisii scazute de
dioxid de carbon si rezistenta
la schimbarile climatice, la
protejarea si imbunatatirea
calitatii mediului si la oprirea si
inversarea tendintei de declin a
biodiversitatii, inclusiv prin
sprijinirea retelei “Natura
2000” si abordarea degradarii
ecosistemelor;
Să imbunatateasca dezvoltarea
si aplicarea politicii si legislatiei
Uniunii in domeniul mediului si
al climei, precum si sa
actioneze ca un catalizator si
promotor al integrarii
obiectivelor de mediu si
climatice in cadrul altor politici
si in practica din sectoarele
public si privat la nivelul
Uniunii, inclusiv prin cresterea
capacitatii acestor sectoare;
sa sustina o guvernanta mai
buna in domeniul mediului si al
climei la toate nivelurile,
inclusiv o mai buna implicare a
societatii civile, a ONG-urilor si
a actorilor locali;
Să sprijine punerea in aplicare
a celui de-al saptelea program
de actiune pentru mediu.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
o

o
o

o
o
o

o

informare si comunicare,
inclusiv campanii de
sensibilizare. Resursele
financiare alocate
activitatilor de comunicare
acopera si comunicarea
institutionala a prioritatilor
politice ale Uniunii,
precum si comunicarea stadiului
de punere in aplicare si
transpunere a principalelor acte
legislative ale Uniunii in
domeniul mediului si al climei;
studii, anchete, modelare si
elaborare de scenarii;
pregatirea, punerea in aplicare,
monitorizarea, verificarea si
evaluarea proiectelor, politicilor,
programelor si a legislatiei;
ateliere, conferinte si reuniuni;
colaborare in retea si platforme
destinate schimbului de bune
practici;
orice alte activitati care
contribuie la indeplinirea
obiectivelor generale.

Solicitanţi eligibili
Organisme publice si private
inregistrate in UE:
• autoritati publice;
• organizatii private;
• organizatii non-profit,
• companii si IMM-uri,

Valoare
grant
373.145.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

7 septembrie
http://ec.europa.e
2017 – proiecte
u/environment/life
subprogramul
/funding/life2014/
„Politici Climatice”
si cele de asistenta
tehnica;
12, 14 septembrie
2017 – proiecte
subprogramul
Mediu, in functie de
tipul de proiect;
20 septembrie
2017 – proiecte
pregatitoare;
26 septembrie
2017 – Proiecte
integrate, nota de
concept (faza I)
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Axa
prioritară

13. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE MIXTĂ, MECANSIMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE), TRANSPORT, 2017
Domeniu de intervenţie
Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitanţi
Valoare
Contribuţia
Termen
eligibili
grant
solicitantului
limită
Cererea se refera la propuneri de proiecte de
interes comun (PIC) care combina granturi MIE
cu finantare din Fondul european pentru
investitii strategice, din partea Bancii
Europene de Investitii, a bancilor nationale de
promovare sau a investitorilor din sectorul
privat, cu scopul de a creste la maximum
efectul de parghie al implicarii si capitalului
sectorului privat in ceea ce priveste realizarea
proiectelor,
respectandu-se,
totodata,
principiul acordarii necumulative.
Obiective specifice:
Aceasta cerere de propuneri se adreseaza
Proiectelor de Interes Comun (PIC) care
contribuie la indeplinirea urmatoarelor
obiective specificate din Regulamentul MIE:
• Obiectiv 1: eliminarea blocajelor, construirea
conexiunilor care lipsesc si, in particular,
imbunatatirea tronsoanelor transfrontaliere;
• Obiectiv 2: asigurarea unor sisteme de
transport durabile si eficiente pe termen lung,
in vederea pregatirii fluxurilor de transport
viitoare preconizate, precum si favorizarea
decarbonizarii tuturor modurilor de transport
prin trecerea la tehnologii de transport
inovatoare, cu emisii reduse de carbon si
eficiente din punct de vedere energetic,
optimizand
totodata
siguranta;
• Obiectiv 3: optimizarea integrarii si a
interconectarii modurilor de transport si
sporirea gradului de interoperabilitate a
serviciilor de transport, cu asigurarea totodata
a accesibilitatii infrastructurilor de transport.

Prioritaṭi si actiuni finantate:
Pentru toate prioritatile din cadrul
prezentei cereri proiectele trebuie sa
combine fondurile MIE cu instrumentele
financiare
disponibile
prin
Fondul
European de Investitii Strategice elaborat
de Comisie si pus in aplicare de catre Banca
Europeana de Investitii.

Eligibilitate
Tari/Regiuni –
statele membre
ale UE.
Beneficiari – state
membre, entitaṭi
publice si private,
iniṭiative comune
si organizaṭii
internaṭionale
daca au acordul
statului membru
din care fac parte.

1 miliard de
euro

30
noiembrie
2017

Informaţii
suplimentare
https://ec.europa.e
u/inea/en/connecti
ng-europefacility/ceftransport/applyfunding/2017-ceftransportblending-map-call
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14. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: COOPERARE INTERNAȚIONALĂ ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE – EUROPA DE EST, SUD-EST ȘI CENTRALĂ
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Ministerul Federal al Educatiei si
Cercetarii din Germania a lansat
un apel pentru depunerea de
propuneri de proiecte „Cooperare
Internationala in Educatie si
Cercetare pentru regiunea Europei
de Est, Sud-Est si Centrala„.
Cooperarea in domeniul cercetarii
si educatiei cu Europa Centrala, de
Est si de Sud-Est este influentata
de expansiunea acestor doua
sectoare in Europa, de Uniunea
Inovatorilor si de expansiunea
Uniunii Europene in ansamblu.
Obiective:
• extinderea cooperarii la nivel
european, prin programul
Orizont 2020;
• atingerea
obiectivelor
programelor
„Strategia
Guvernamentala
de
Internationalizare a Cercetarii
si Educatiei” cat si „Strategia
Guvernamentala de Cercetare
Europeana”.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Acest program ofera finantare
pentru propunerile de proiecte din
cadrul Orizont 2020 si alte proiecte
de cercetare din cadrul Uniunii
Europene. Acestea includ proiecte
ce sustin tarile partenere spre a
folosi fondurile structurale europene
pentru cercetare si astfel sa le ofere
posibilitatea cooperarii atat in zona
europeana cat si in cea
internationala.
Prepararea aplicatiilor se va
desfasura in doua faze:
• prima faza implica initierea sau
dezvoltarea unui parteneriat
bilateral sau multilateral;
• cea de-a doua faza include
completarea si inregistrarea
aplicatiei.

Tarile eligibile:
• tarile Uniunii Europene: Bulgaria,
Croatia, Cehia, Estonia, Grecia,
Ungaria,
Letonia,
Lituania,
Polonia, Romania, Slovacia si
Slovenia.
• tarile
candidate:
Albania,
Macedonia,
Muntenegru
si
Serbia.
• potentiale tari candidate: Kosovo
si Besnia si Hertegovina.
Aplicanti eligibili:
Consortii multinationale pot accesa
aceste fonduri, institutii, organizatii si
firme cu activitati de cercetaredezvoltare si inovare din Romania
putand beneficia de aceste resurse, in
calitate de parteneri in cadrul acestor
consortii.

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

29
decembrie
2017

https://www.bmbf.
de/en/furtherance/
25110.php
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Romania-U.S. Comisia Fulbright anunta
competitia pentru burse Hubert H.
Humphrey pentru profesionisti tineri si
medii de cariera, cu potential de lider
demonstrat, angajament in serviciul
public si capacitatea de a profita pe
deplin de un program de auto-definit de
studii independente de la o universitate
de top din S.U.A. Programul ofera un an
de munca combinate academice (nongrad) si profesionale si acorda un
certificat de la guvernul S.U.A.
Fellowship Humphrey prevede plata de
scolarizare si taxe la universitatea gazda
desemnata; Pregatire preuniversitar in
limba engleza, daca este necesar; O
indemnizatie
de
intretinere;
O
indemnizatie unica de decontare; Accident
/ boala; O indemnizatie de carte; O
subventie de calculator unica; Bilete de
avion internationale si calatorii interne (la
ateliere / seminarii necesare); O
indemnizatie de dezvoltare profesionala.
Programul Humphrey nu ofera sprijin
financiar pentru persoanele insotite.

15. PROGRAMUL DE BURSE HUBERT H. HUMPHREY 2018

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Bursele Hubert H.
Humphrey se ofera timp
de un an in urmatoarele
domenii:
-Dezvoltare sustenabila,
dezvoltare rurala,
dezvoltare economica,
finante, resurse naturale,
politici de mediu,
schimbare climatica,
planificare urbana si
regional
-Dezvoltarea Institutiilor
Democratice,
comunicare, jurnalism,
drepturile omului, analiza
de politici publice si
administrative, politici
referitoare la traficul de
persoane, politici legate
de tehnologie si
management,
managementul resurselor
umane
-Educatie, administratie
in domeniul educational,
politici si planificare,
administrarea in mediul
academic, predare limba
engleza
-Sanatate Publica, politici
publice despre sanatate,
management, prevenire
HIV/SIDA, educatia
privind substante care
dau dependenta.

Pentru a fi eligibil pentru o
Federatie Humphrey, solicitantii
trebuie sa aiba:
• Cetatenie romana; Detinatorii
de carduri verzi si persoanele
cu dubla cetatenie (romana si
SUA) sunt neeligibile;
• cel putin o diploma de licenta;
• un minim de cinci ani de
experienta profesionala cu
norma intreaga (inainte de
august 2018) dupa absolvirea
unei diplome universitare;
• a demonstrat calitati de lider
si angajament fata de serviciul
public, cu accent pe nevoile
nationale de dezvoltare;
• competenta in limba engleza
*;
• experienta anterioara limitata
in S.U.A.
Solicitantii nu ar trebui sa fie
absolventi universitari recenti sau
profesori universitari / cercetatori
universitari fara responsabilitati de
conducere sau politici (cu exceptia
domeniilor de educatie, prevenire
si tratare a abuzului de substante si
predarea limbii engleze ca limba
straina).

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
31 iulie
2017

Informaţii
suplimentare
http://www.fulbrig
ht.ro/news/787the-hubert-hhumphreyfellowshipprogram-2018
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16. COMISIA EUROPEANĂ A DESCHIS PERIOADA DE APLICARE PENTRU PREMIUL ALTIERO SPINELLI PENTRU SENSIBILIZARE: RĂSPÂNDIREA
CUNOȘTIINȚELOR PRIVIND EUROPA
Axa
Domeniu de intervenţie
Acţiuni/operaţiuni
Solicitanţi eligibili
Valoare
Contribuţia
Termen
Informaţii
prioritară
eligibile
grant
solicitantului
limită
suplimentare
•

•

•

Promovarea cunostintelor despre
Europa si reflectia critica asupra
trecutului, prezentului si viitorului UE
pentru publicul nespecializat, publicul
larg;
imbunatatirea intelegerii de catre
cetateni a valorilor, obiectivelor,
beneficiilor-cheie ale procesului de
integrare europeana, realizarilor
enorme ale UE si costului nonEuropei; de asemenea,
constientizarea esecurilor, a
contradictiilor si dilemelor in procesul
de integrare europeana din trecut
pana in prezent;
Propunerea, testarea si evaluarea
abordarilor si materialelor inovatoare
pe care factorii de decizie politica si
expertii din Europa, practicienii,
organizatiile nationale/locale ale
societatii civile si institutiile din
diferite domenii le pot utiliza pentru a
informa mai bine, a educa, inspira si
responsabiliza cetatenii sa dezvolte
identitati europene si critici pozitive,
dar si sentimentul de apartenenta la
acest proiect major

- Concursul este deschis
persoanelor fizice sau grupurilor de
persoane fizice;
- Persoanele fizice (sau liderul
grupului) trebuie sa aiba cel putin o
diploma de master si la momentul
depunerii cererii sa fie afiliate unei
universitati/ institutii de cercetare,
organizatii sau oricarui alt tip de
entitate juridica, stabilita si cu
sediul intr-un stat membru al
Uniunii Europene;
- Participantii eligibili includ
cercetatori, oameni de stiinta,
scriitori, jurnalisti, artisti si alte
persoane care pot contribui la
conturarea a ceea ce Europa este
astazi si maine si de ce europenii ar
trebui sa „se indragosteasca” de ea,
in ciuda imperfectiunilor sale;
- Candidatii din toate domeniile de
studiu si zonele de lucru relevante
ale UE sunt eligibili, inclusiv
stiintele sociale, artele, stiintele
umaniste si domeniile mass-media
si de comunicare
- Cooperarea intre discipline si
sectoare este incurajata;
- Solicitantii care au primit deja un
premiu european sau alte fonduri
UE nu pot primi un al doilea premiu
pentru aceleasi activitati.

•
•

•

sase premii
I de 50.000
de euro,
sase premii
II
de 30.000
de euro,
zece premii
III
de 17.000
de euro

02
octombrie
2017

http://ec.europa.e
u/education/calls/
altiero-spinelliprize-contest2017_en
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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

72

DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE
Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare
Otilia RADU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Lidia ILIE, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Mirela TIBERIU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Geanina MĂGUREANU Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Andreea DOGARU, Expert, Biroul judeţean GIURGIU
Florina RĂŞCANU, Expert, Biroul judeţean IALOMIŢA
Andrei DURAN, Expert, Biroul Județean PRAHOVA
Mădălina GURUIANU, Expert, Biroul judeţean TELEORMAN
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
Website : http://www.adrmuntenia.ro/
EDITOR: DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE
SERVICIUL DEZVOLTARE
Data publicării: 08 august 2017

Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de
proiecte lansate în anul 2017 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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