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A. 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:

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/cooperativ
e 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.
DI 3A
Alocare 2015: 3.451.981
euro

-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;

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

50% din valoarea
eligibilă aprobată
spre finanțare.

18.12.2015,
ora 16

Principiul
de
bază al finanţării
nerambursabile
este acela al
rambursării
cheltuielilor
eligibile efectuate
(suportate și
plătite efectiv) în
prealabil de către
beneficiar.

DI 6A . Alocare 2015:
5.177.972 euro

Submăsura

4.2a

Intensitatea

sprijinului este

de

50% din totalul

Informaţii
suplimentare
Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale(MADR) –
Direcţia
Generală
Dezvoltare
Rurală
Organism de
plată, pentru
toate măsurile
din PNDR, fără
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
pentru
Dezvoltare
Rurală şi Pescuit
(APDRP)
Organism de
plată pentru
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie în
Agricultură
(APIA)
Pentru detalii
suplimentare se
poate accesa
pagina internet:
www.apdrp.ro
www.afir.info
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

„Investiţii
în
procesarea/marketi
ngul produselor din
sectorul pomicol”
DI 3A
Îmbunătățirea
competitivității
producătorilor
primari printr-o mai
bună integrare a
acestora în lanţul
agroalimentar prin
intermediul
schemelor de
calitate, creșterea
valorii adăugate a
produselor
agricole,
promovarea pe
piețele locale, a
circuitelor scurte
de aprovizionare,
grupurilor de
producători și a
organizațiilor
interprofesionale şi
DI 6A Facilitarea
diversificării, a
înfiinţării şi a
dezvoltării de
întreprinderi mici şi
a creării de locuri
de muncă.

Investiții corporale și necorporale pentru
procesarea fructelor şi marketingul produselor din
fructe pentru:
-modernizarea și crearea de unități de procesare*
și comercializare*;
-introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea
de noi produse și procese tehnologice;
-creșterea valorii adăugate a produselor din
sectorul pomicol;
-îmbunătăţirea controlului intern al calităţii;
- creşterea numărului de locuri de muncă;
- scăderea consumului de energie şi a emisiilor de
GES.

Solicitanţi eligibili
Întreprinderile micro,
mici, mijlocii și mari,
definite conform
legislației naționale în
vigoare;
Cooperativele și
grupurile de producători
care realizează investiții
corporale și necorporale
pentru procesarea și
marketingul produselor
agricole cuprinse în
Anexa I la Tratatul de
Instituire a Comunității
Europene (TFUE), cu
excepția produselor
pescărești.

Valoare grant
50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile,
fără a depăși pentru:
Întreprinderi micro și
mici
-600.000 euro pentru
proiectele care nu
presupun investiții care
acoperă tot
lanțul alimentar;
· 900.000 euro pentru
investițiile care acoperă
tot lanțul alimentar
(colectare, depozitare,
condiționare, procesare
și comercializare);
Întreprinderi mijlocii
-800.000 euro pentru
proiectele care nu
presupun
investiții
care conduc la
un lanț alimentar
integrat.
1.100.000 euro pentru
investițiile
care conduc
total
un lanț
alimentar
integrat
(colectare, depozitare,
condiționare,
procesare și
comercializare.
Întreprinderi mari
-1.000.000 euro pentru
proiectele care nu
presupun
investiții
care conduc la un lanț
alimentar integrat;

Contribuţia
solicitantului
cheltuielilor
eligibile pentru
IMM-uri și 60%
pentru
întreprinderi
mari.

Termen
limită
18.12.2015,
ora 16

Informaţii
suplimentare
www.madr.
Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale(MADR) –
Direcţia
Generală
Dezvoltare
Rurală
Organism de
plată, pentru
toate măsurile
din PNDR, fără
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
pentru
Dezvoltare
Rurală şi Pescuit
(APDRP)
Organism de
plată pentru
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie în
Agricultură
(APIA)
Pentru detalii
suplimentare se
poate accesa
pagina internet:
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant
-1.500.000 euro pentru
proiectele care conduc
la un lanț alimentar
integrat
(colectare, depozitare,
condiționare, procesare
și comercializare.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
www.apdrp.ro

www.afir.info
www.madr
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

” Sub-măsura 4.3
„Investiții pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole și
silvice”

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

DI 2A
Îmbunătățirea
performanței
economice a
tuturor fermelor
și facilitarea
restructurării și
modernizării
fermelor, în
special în vederea
creșterii
participării și
orientării către
piață, cât și a
diversificării
agricole.

Cheltuielile privind costurile generale ale
proiectului sunt:
cheltuieli pentru consultanță, proiectare,
monitorizare și management, inclusiv
onorariile pentru consiliere privind
durabilitatea economică și de mediu,
taxele pentru eliberarea certificatelor,
potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, precum şi cele privind
obţinerea avizelor şi autorizaţiilor
necesare
implementării
proiectelor,
prevăzute în legislaţia naţională.

Unități
administrativ
teritoriale și/ sau asociații
ale acestora constituite
conform
legislației
naționale în vigoare;
Persoane juridice de
drept privat/alte forme de
organizare
proprietari
de pădure și/ sau asociații
le acestora conform
legislației în vigoare;
Unități
administrativ
teritoriale și/ sau asociații
ale acestora, proprietari
de pădure;
Administratorul fondului
forestier
proprietate
publică
a
statului
conform legislației în
vigoare;
Organizații/ federații ale
utilizatorilor de apă,
constituite
din
proprietari/utilizatori de
terenuri
agricole
în
conformitate cu legislația
în vigoare.;

Sprijinul
nerambursabil va fi
de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile,
și nu va depăși:
1.000.000
Euro/ proiect pentru
sistemele de irigații
aferente stațiilor de
punere sub presiune
și drumurile agricole
de
acces;
1.500.000
Euro/ proiect pentru
amenajarea
sistemelor de irigații
aferente stațiilor de
pompare
și
repompare precum și
drumurilor forestiere

2C Îmbunătăţirea
performanţei
economice a
pădurilor şi 5A
Eficientizarea
utilizării apei în
agricultură.

Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul
proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile
anterior menționate şi se decontează proporțional cu
valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului

Contribuţia
solicitantului
0% (sprijin 100%
nerambursabil)

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

18
decembrie
2015, ora
16.00;
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Axa prioritară
Măsura 06
”Dezvoltarea
exploataţiilor și a
întreprinderilor”

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Submăsura 6.3
„Sprijin pentru
dezvoltarea
fermelor mici”
DI 2A
„Îmbunătăţirea
performanţei
economice a
tuturor
exploataţiilor
agricole şi
facilitarea
restructurării şi
modernizării
exploataţiilor, în
special în
vederea creşterii
participării pe
piaţă şi a
orientării spre
piaţă, precum şi
a diversificării
activităţilor
agricole”.

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de
Afaceri şi activitatea economică desfăşurată de
beneficiar. Cheltuielile propuse în Planul de
Afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile
relevante pentru implementarea corectă a Planului
de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de
natura acestora.

Fermieri care au drept
de proprietate și/ sau
drept de folosinţă pentru
o exploatație agricolă
care intră în categoria de
fermă mică cu excepția
persoanelor fizice
neautorizate; persoane
juridice române;

SPRIJINUL NERAMB
URSABIL este
de
maxim 15.000 Euro
pentru o exploatație
agricolă.

0%
(sprijin 100% din
totalul
cheltuielilor
eligibile astfel :
75%
din
cuantumul
sprijinului
la
primirea deciziei
de finanțare;
25%
din
cuantumul
sprijinului
în
maximum 3 ani
de la primirea
deciziei
de
finanțare;

18
decembrie
2015, ora
16.00;

Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale(MADR) –
Direcţia
Generală
Dezvoltare
Rurală
Organism de
plată, pentru
toate măsurile
din PNDR, fără
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
pentru
Dezvoltare
Rurală şi Pescuit
(APDRP)

Persoană fizică
înregistrată şi autorizată
în conformitate cu
prevederile OUG nr.
44/2008, cu
modificările şi
completările ulterioare.
Societate cu răspundere
limitată cu asociat unic/
majoritar .

Contribuţia
publică totală aferent
ă sesiunii pentru anul
2015
pentru
Submăsura 6.3 este
de 72.848.330 Euro
,
din
care
21.854.499 Euro
pentru
zona
montană

-se

va acorda pe
o perioadă de
3/ 5*
ani
(*perioada de 5
ani se aplică doar
pentru sectorul
pomicol)

Organism de
plată pentru
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie în
Agricultură
(APIA)
Pentru detalii
suplimentare se
poate accesa
pagina internet:
www.apdrp.ro
www.afir.info
www.madr.
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale(MADR) –
Direcţia
Generală
Dezvoltare
Rurală
Organism de
plată, pentru
toate măsurile
din PNDR, fără
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
pentru
Dezvoltare
Rurală şi Pescuit
(APDRP)
Organism de
plată pentru
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
şi Intervenţie în
Agricultură
(APIA)
Pentru detalii
suplimentare se
poate accesa
pagina internet:
www.apdrp.ro
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
www.afir.info
www.madr

Măsura 07 –
“Servicii de bază şi
reînnoirea satelor
în zonele rurale”
Submăsura 7.2 Investiţii în
crearea și
modernizarea
infrastructurii de
bază la scară mică

DI 6B
‐ Încurajarea
dezvoltării
locale în zonele
rurale

− Pentru proiectele privind infrastructura
rutieră de interes local și infrastructura
de apă / apă uzată:
− construcția,
extinderea și
/
sau
modernizarea rețelei publice de apă în
localități rurale care fac parte din
aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000 l.e.;
− construcția, extinderea
și / sau
modernizarea
rețelei
publice
de
apă uzată în localități rurale care fac parte
din aglomerări umane între 2.000 ‐ 10.000
l.e.;
− construcția,
extinderea și
/
sau
modernizarea rețelei de drumuri de
interes local.
− Pentru
proiectele
infrastructură educațională / socială:

de

− -înființarea și modernizarea (inclusiv
dotarea) grădinițelor, numai a celor din
afara incintei școlilor din mediul rural,
inclusiv demolarea, în cazul în care
expertiza tehnică o recomandă;
− extinderea și modernizarea (inclusiv
dotarea) instituțiilor de învățământ

Comunele și asociațiile
acestora conform
legislației naționale în
vigoare;
ONG-uri pentru
investiții în
infrastructura
educațională
(grădinițe) și socială
(infrastructură de tip
after-school);

1.000.000
Euro/comună,
pentru investiții
care vizează un
singur tip de
sprijin
(infrastructura de
drumuri, apă sau
apă uzată);
• 2.500.000
Euro/comună,
pentru investiții
care vizează
înființarea
infrastructurii de
apă și apă uzată
și 1.500.000 euro
pentru extinderea
acestei
infrastructuri; •
500.000 Euro,
pentru proiectele
de infrastructură
educațională/soci

0%
Srijin
100%
nerambursabil

18
decembrie
2015, ora
16.00;

Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale(MADR) –
Direcţia Generală
Dezvoltare Rurală
Organism de
plată, pentru
toate măsurile
din PNDR, fără
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi
pentru
Dezvoltare Rurală
şi Pescuit
(APDRP)
Organism de
plată pentru
zonele
defavorizate
Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie în
Agricultură (APIA)
Pentru detalii
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

secundar superior, filiera tehnologică cu
profil resurse naturale și protecția
mediului și a școlilor profesionale în
domeniul agricol;

DI 6B
‐ Încurajarea
dezvoltării
locale în zonele
rurale

− restaurarea,
conservarea și
dotarea
clădirilor/ monumentelor din patrimoniul
cultural imobil de interes local de clasă B;
• restaurarea, conservarea și/ sau dotarea
așezămintelor monahale ce au în
componenţă monumente istorice de
clasă B şi construcția, extinderea și / sau
modernizarea drumurilor de acces ale
așezămintelor monahale de clasă B; •
modernizarea, renovarea și/ sau dotarea
căminelor culturale.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

ală;
• 4.000.000 euro,
pentru proiectele
colective (ADI din
care fac parte
exclusive
comune, proiecte
care vizează mai
multe comune)
fără a depăși
valoarea maxima
/ comună / tip de
sprijin.

− înființarea și modernizarea (inclusiv
dotarea)
creșelor
precum și
a
infrastructurii de tip after‐school, numai a
celor din afara incintei școlilor din mediul
rural, inclusiv demolarea, în cazul în care
expertiza tehnică o recomandă.

Submăsura 7.6 Investiţii asociate
cu protejarea
patrimoniului
cultural

Valoare grant

Comunele, conform
legislaţiei naţionale în
vigoare;
ONG‐uri, conform
legislaţiei naţionale în
vigoare;
Unități de cult conform
legislației în vigoare;
Persoane fizice
autorizate / societăți
comerciale, care dețin
în administrare
obiective de
patrimoniu cultural de
utilitate publică, de
clasă B.

100% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele de
utilitate
publică, NEgenera
toare de
profit dar
– nu va depăși
500.000 euro;
85% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
roiectele de
utilitate
publică, generato
are de profit dar
– nu va depăși
200.000 euro;

Informaţii
suplimentare
suplimentare se
poate accesa
pagina internet:
www.apdrp.ro

www.afir.inf
o
www.madr

pentru 18
decembrie
proiectele de
2015, ora
utilitate
publică, negene 16.00;
ratoare
de
profit
0%

25%
pentru
proiectele de
utilitate
publică, generat
oare de profit
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B. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DE COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

1.Cercetare,
dezvoltare
tehnologică și
inovare (CDI) în
sprijinul
competitivităţii
economice și
dezvoltării afacerilor

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

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

Start-up-uri:
întreprindere,înființa
tă 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

2. Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor
(TIC)pentru o

2.2.1 Sprijinirea
creşterii valorii
adăugate
generate de

Tipuri de proiecte ce se pot finanţa în cadrul acţiunii
2.2.1
- Dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu
aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru

Asistenţa
financiară
nerambursabil
ă 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
nerambursabil
e este de max.
420.000 lei şi
nu poate
depăşi
echivalentul în
lei a 100.000
Euro,
- valoarea
minimă
nerambursabilă
1.000.000 lei.

- Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici şi

Contribuţia
solicitantului
10% din
costurile
eligibile ale
proiectului va
reprezenta
contribuţia
proprie a
beneficiarului
din fonduri
private.

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Apel deschis
27 iunie 2015
Termen limita
31.12.2015

Autoritatea
Naţională pentru
Cercetare
Știinţifică și
Inovare
http://www.poc.r
esearch.ro

Data lansare
02 noiembrie
2015
Data închidere

Ministerul
Fondurilor
Europene
fonduri.mcsi.ro/?
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Axa prioritară
economie digitală
competitivă

Domeniu de
intervenţie
sectorul TIC şi a
inovării în
domeniu prin
dezvoltarea de
clustere

Acţiuni/operaţiuni eligibile
integrarea pe verticală a soluţiilor TIC;
- Realizarea proiectelor strategice inovative cu impact
asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional
sau internaţional

Solicitanţi
eligibili
mijlocii) care îşi
desfăşoară
activitatea în
România, în cadrul
clusterelor centrate
pe domeniul TIC
- Consorţii
(parteneriate) de
întreprinderi care îşi
desfăşoară
activitatea în
România, în cadrul
clusterelor centrate
pe domeniul TIC

Valoare
grant
- valoarea
maximă
nerambursabilă
3.240.000 lei,
la care se
adaugă
cheltuieli
aferente
ajutorului de
minimis

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
23 decembrie
2015

Informaţii
suplimentare
q=system/files/G
hidul+Solicitantul
ui+republicat.doc
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C. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ INTERREG V A
Axa prioritară
4. O regiune
calificată și inclusivă

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
specific 4.1.
Integrarea zonei
transfrontaliere
în materie de
ocupare şi piaţa
forţei de muncă

Acţiuni/operaţiuni eligibile
1. Anticiparea oportunităților de ocupare a forţei de
muncă pe termen lung, exeistente în zona de
graniţă și dezvoltarea serviciilor în domeniul
învățării pe tot parcursul vieții pentru încurajarea
dezvoltării carierei
2. Dezvoltarea de strategii, planuri și studii comune
referitoare la mobilitatea transfrontalieră şi
identificarea principalelor ramuri ce pot activa
mobilitatea forței de muncă
3. Colaborare în oferirea de servicii angajatorilor și
stabilirea de parteneriate cu instituțiile de
învățământ și alte servicii de ocupare pentru a
asigura furnizarea flexibilă, preventivă și eficienta
a serviciilor acestora
4. Oferirea de informații complete şi oficiale cu
privire la asigurarile sociale, legislația muncii și
aspectelor fiscale din regiunile de graniță din
România și Bulgaria, prin sesiuni de instruire
periodică și cursuri despre reglementările legale
relevante în vederea reducerii incertitudinilor
unităților administrative și angajatorilor în ceea ce
privește modul de interpretare și aplicare a
reglementărilor specifice
5. Dezvoltarea și asigurarea de programe speciale
comune de formare profesională/vocatională în
sectoare în care lipsesc competenţele specifice
sau referitoare la probleme transversale precum
dezvoltarea durabilă
6. Instruire și sprijin comun, schimburi de bune
practici pentru o mai bună integrare pe piața
muncii
7. Acțiuni de conștientizare a oportunităților de
ocupare în zona transfrontalieră

Solicitanţi
eligibili
- ONG-uri (în
special asociaţii de
oameni de afaceri
din zona de
frontieră)
- Camere de
Comerţ;
- Autorităţi publice
locale, regionale,
naţionale din aria
eligibilă din zona
transfrontalieră
(furnizorii de
politici publice,
avantaje economice
şi sociale, servicii
publice);
- Organizaţii din
sectorul
educaţional,
furnizorii de servicii
de formare
profesională;

Valoare
grant
Pentru
proiectele soft
Maxim
750.000 Euro
Minim
100.000 Euro.

Pentru
proiectele de
investiţii
Maxim
1.500.000 Euro
Minim
200.000 Euro.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

FEDR va finanţa
85 % din
cheltuiala
eligibilă, iar
bugetul de stat
va furniza 13%
instituţiilor
publice şi ONGurilor.
Contribuţia
proprie a
partenerului
este de 2% din
valoarea
eligibilă a
proiectului, la
care se adaugă
cheltuielile
neeligibile.
Diferenţa este
reprezentată de
contribuţia
proprie a
partenerilor.

APEL DESCHIS!

! Se acordă un
avans pentru
demararea
proiectelor în
procent de 60%
din cofinanţarea
de la bugetul de
stat pentru

Termen limită
de depunere :
- 15 Martie
2016
Durata maximă
de
implementare –
24 luni

Informaţii
suplimentare
ARIA DE
COOPERARE
Şapte judeţe din
România:
Mehedinţi, Dolj,
Olt, Teleorman,
Giurgiu, Călăraşi,
Constanţa;
Opt districte din
Bulgaria Vidin,
Vratsa, Montana,
Veliko Tarnovo,
Pleven, Ruse,
Dobrich și Silistra
Autoritate de
Management Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administrației
Publice
Secretariat
Tehnic Comun Biroul Regional
pentru Cooperare
Transfrontalieră
Călăraşi
Pentru informaţii
suplimentare se
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
8. Oferirea unor cursuri speciale de limbă pentru
angajații mobili și persoanelor în căutare de loc de
muncă, care pot crește șansele acestora de a se
angaja în munca în zona eligibilă.
9. Crearea/dezvoltarea
infrastructurii
pentru
facilitarea mobilităţii forţei de muncă
10. Elaborarea de strategii comune pentru o mai bună
incluziune pe piaţa muncii a persoanelor
defavorizate
11. Furnizarea de informaţii şi servicii de consultanţă
pentru persoanele care fac naveta în zona de
graniţă, precum şi pentru potenţialii angajator
prin crearea și dezvoltarea de baze de date
comune pentru mobilitatea forței de muncă
12. Furnizarea de sprijin care să corespundă nevoilor
celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, în zona
de frontieră, cu extinderea furnizării de servicii
celor care îşi schimbă locul de muncă sau în
direcţia celor inactivi care se întorc în câmpul
muncii
13. crearea și dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
transfrontaliere și a incubatoarelor virtuale
pentru promovarea angajării personalului de
ambele părți ale frontierei (companii bazate pe
resurse locale și nevoi locale de servicii precum
produsele inovatoare de turism cultural , turism
nautic și acvatic și ecoturism localizate în regiune,
turismul durabil și agricultura ecologică și
producția ecologică de alimente)

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului
fiecare partener
român

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
poate consulta
pagina de
internet:
http://cbcromani
abulgaria.eu/
www.infocoopera
re.ro
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Axa prioritară
5. O regiune
eficientă

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
specific 5.1
Creşterea
capacităţii de
cooperare şi a
eficienţei
instituţiilor
publice în
contextul
cooperării
transfrontaliere

Acţiuni/operaţiuni eligibile
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Analiza și armonizarea cadrului de reglementare
Întărirea
rețelelor
locale/regionale
transfrontaliere
Elaborarea de strategii de implementare,
dezvoltare și transfer de modele și soluții de bune
practici (inclusiv bune practici de furnizare a
serviciilor publice prin instrumente și metode de
e-guvernare sau pentru gestionarea riscurilor
asociate
schimbărilor
climatice),
modele
organizatorice, instrumente de decizie și
promovarea de acțiuni pilot pentru o mai bună
participare a tuturor grupurilor societății civile la
luarea deciziilor transfrontaliere și locale și la
procesul de elaborare a politicilor publice
Coordonarea politicilor și investițiilor în zona
programului - dezvoltarea de abordări comune ale
problemelor comune - în domenii precum
politicile sociale, educație, sănătate, ocuparea
forței de muncă și vamă, eficiența energetică,
adaptarea la schimbările climatice și atenuarea
efectelor acestora.
Dezvoltarea
de
modele
de
cooperare
instituțională și de organizare spațială pentru și
între diferite tipuri de teritorii
Instruirea personalului autorităţilor publice (ex.
pentru creșterea capacității administrației publice
de a implementa proiecte şi norme UE şi gestiona
programe de investiții publice într-un context de
cooperare transfrontalieră, în materia eficienței
energetice, transportului durabil și îmbunătățirii
managementului
traficului
transfrontalier,
energiei regenerabile, adaptării la schimbările
climatice).
Elaborarea de modele transfrontaliere de
proiectare, testare, extindere, comparare și
evaluare a inovațiilor (instrumente, procese,
actori, organizații și interfețe) în domeniul

Solicitanţi
eligibili
- Unitățile
administrației
publice locale
(municipalități,
consilii județene,
administrații de
district, etc.),
- Instituții publice
cu competențe
sectoriale cheie în
zona
transfrontalieră și
organismele lor
locale
(administrațiile
bazinului râului,
agențiile și
inspectoratele de
mediu,
administrația
publică a
pădurilor,
instituții/administ
rații de
îmbunătățiri
funciare, agențiile
meteorologice
publice, etc.),
- ONG-uri cu
activități
relevante pentru
regiunea
transfrontalieră
(ONG-uri care
livrează servicii de
interes public în
regiune: sănătate,

Valoare
grant
Pentru
proiectele soft
Maxim
750.000 Euro
Minim
100.000 Euro.

Pentru
proiectele de
investiţii
Maxim
1.500.000 Euro
Minim
200.000 Euro.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

FEDR va finanţa
85 % din
cheltuiala
eligibilă, iar
bugetul de stat
va furniza 13%
instituţiilor
publice şi ONGurilor.
Contribuţia
proprie a
partenerului
este de 2% din
valoarea
eligibilă a
proiectului, la
care se adaugă
cheltuielile
neeligibile.
Diferenţa este
reprezentată de
contribuţia
proprie a
partenerilor.

APEL DESCHIS!

! Se acordă un
avans pentru
demararea
proiectelor în
procent de 60%
din cofinanţarea
de la bugetul de
stat pentru
fiecare partener
român

Termen limită
de depunere :
- 15 Martie
2016
Durata maximă
de
implementare –
24 luni

Informaţii
suplimentare
ARIA DE
COOPERARE
Şapte judeţe din
România:
Mehedinţi, Dolj,
Olt, Teleorman,
Giurgiu, Călăraşi,
Constanţa;
Opt districte din
Bulgaria Vidin,
Vratsa, Montana,
Veliko Tarnovo,
Pleven, Ruse,
Dobrich și Silistra
Autoritate de
Management Ministerul
Dezvoltării
Regionale şi
Administrației
Publice
Secretariat
Tehnic Comun Biroul Regional
pentru Cooperare
Transfrontalieră
Călăraşi
Pentru informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
serviciilor de interes general, serviciilor sociale și
administrației publice
8. Extinderea specializării în domeniul dezvoltării și
implementării
politicilor
de
cooperare
transfrontalieră
9. Creşterea conștientizării privind oportunitățile
transfrontaliere (ocupare, îngrijirea sănătății,
educație ș.a.);
10. Susținerea modernizării serviciilor publice în
domenii precum vama, politicile sociale, educația,
sănătatea și ocuparea forței de muncă (incluzând
achiziționarea de echipamente și dezvoltarea de
infrastructuri)
11. Dezvoltarea de structuri, sisteme și instrumente
comune care să asigure continuitatea și să
permită maturizarea treptată a cooperării
transfrontaliere în zona programului
12. Acțiuni de promovare a reducerii poverii
administrative pentru cetățeni

Solicitanţi
eligibili
îngrijirea
bătrânilor sau
copiilor, servicii de
transport pentru
persoanele cu
dizabilităţi, alte
servicii pentru
persoane cu
dificultăți socioeconomice, etc. ).
- Organismele
descentralizate
ale instituțiilor
publice: serviciul
vamal, poliția de
frontieră, agențiile
de ocupare a
forței de muncă,
inspectoratele
școlare, direcțiile
de sănătate și
altele
Instituții publice
care furnizează
servicii publice,
precum: spitale,
universități, licee,
școli, unități
medicale locale,
instituții locale de
servicii sociale și
altele

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
http://cbcromani
abulgaria.eu/
www.infocoopera
re.ro
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D. PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 2014-2020
Axa prioritară
2. Administrație
publică și sistem
judiciar accesibile și
transparente

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
Specific 2.2 Creșterea
transparenței,
eticii și
integrității în
cadrul
autorităților și
instituțiilor
publice

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•

Măsuri de creștere a transparenței în
administrația publică
Mecanisme administrative (audit, control,
control managerial intern)

Solicitanţi
eligibili
Beneficiari eligibili:
-Secretariatul
General al
Guvernului/Cancela
ria Primului
Ministru;
-Ministerul pentru
Societatea
Informaţională;
-Ministerul
Finanțelor Publice;
-Curtea de Conturi a
României.
Parteneri Eligibili:
-Autorități și
instituții publice
centrale așa cum
sunt ele adresate în
SCAP;
-Autorități și
instituții publice
locale de la nivelul
județelor și
municipiilor;
-Autorități
administrative
autonome;
-ONG-uri;
-Parteneri sociali;
-Instituții de
învățământ
superior acreditate
și de cercetare,
Academia Română

Valoare
grant

20.000.000,00
lei

Contribuţia
solicitantului
Minim 15%

Termen
limită

-fişa de
proiect (An
exa nr. 1)
începând
cu data
de 20
noiembrie
2015 până
la data de
21
decembrie
2015.
-cererea de
finanţare (Anex
a nr. 2) – în
perioada de
acordare a
asistenței de
către AM POCA
și după
expirarea
acestei
perioade,
dar nu mai
târziu de 8
februarie 2016

Informaţii
suplimentare

Autoritatea de
Management –
Ministerul
Dezvoltării
Regionale
Administrației
Publice, Direcția
pentru
Dezvoltarea
Capacității
Administrative

Pentru informaţii
suplimentare se
poate consulta
paginile de
internet:
http://www.fond
uriadministratie.r
o/lansare-cererede-proiecteip22015/
Mai multe
informații:
amdca@poca.ro
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E. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020
Axa prioritară
2.Îmbunătăţirea
situaţiei tinerilor din
categoria NEETs

Domeniu de
intervenţie
8.ii
Integrarea
durabilă pe piața
forțelor
de
muncă a tinerilor,
în special a celor
care nu au un loc
de muncă, care
nu urmează studii
sau cursuri de
formare, inclusiv
a tinerilor care se
confruntă
cu
riscul excluziunii
sociale
și
a
tinerilor
din
comunitățile
marginalizate,
inclusiv
prin
implementarea
garanției pentru
tineri

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Activitățile eligibile sunt:
- Derularea de activități pentru identificarea tinerilor
NEETs inactivi;
- Derularea de campanii de informare şi conştientizare
dedicate tinerilor din categoria NEETs;
- Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de
tip „bursa online a locurilor de muncă;
- Monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor NEETs.

Solicitanţi eligibili
Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
MMFPSPV/ SPO
(inclusiv unităţile cu
personalitate
juridică din
subordinea sa) în
parteneriat cu
entități cu activitate
relevantă (inclusiv
structuri ale
tinerilor)

Valoare grant
Valoare
maximă
eligibilă
a
proiectului: nu
poate
depăși
echivalentul în
lei a maxim
49.000.000€,
calculat
la
cursul Inforeuro
aferent
lunii
noiembrie
2015.

Contribuţia
solicitantului
În situația în
care se optează
pentru un
proiect cu
acoperire
națională:
valoarea
eligibilă a
proiectului
* 89,3%* 15%
În situația în
care se optează
pentru mai
multe proiecte,
cu acoperire la
nivelul uneia/
mai multor
regiuni:
=valoarea
eligibilă a
proiectului
* 15%

Termen limită
Începând cu 20
noiembrie 2015
– 31.12.2023

Informaţii
suplimentare
Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene
Organism
Intermediar
Naţional
Centrul Naţional
de Dezvoltare a
Învăţământului
Profesional şi
Tehnic; Centrul
Naţional de
Dezvoltare a
Învăţământului
Profesional şi
Tehnic; Agenţia
Naţională de
Ocupare a Forţei
de Muncă
8 Organisme
Intermediare
regionale în
fiecare regiune de
dezvoltare
Pentru informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

5. Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității

9.vi Strategii de
dezvoltare locală
elaborate
la
nivelul
comunității
(Regulamentul
(UE)
nr.
1304/2013, art. 3,
alin 1, a)

Activitățile eligibile sunt:
-Activitatea 0 - Declarația de exprimare a interesului
pentru intervenții DLRC;
-Activitatea cadru I: Animare parteneri sociali și/ sau
demararea înființării noului GAL/ adaptarea GAL deja
înființat conform cerințelor DLRC pentru perioada de
programare 2014-2020 – această activitate nu este
obligatorie;
-Activitatea cadru II: Demarcare zonei/lor urbane
marginalizate adresate;
-Activitatea cadru III: Elaborarea SDL și a listei de
operațiuni/ proiectele prin care GAL consideră că vor fi
atinse obiectivele strategiei.

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
MMFPSPV/
SPO
(inclusiv unităţile cu
personalitate
juridică
din
subordinea sa) în
parteneriat
cu
entități cu activitate
relevantă (inclusiv
structuri
ale
tinerilor)

Valoare
maximă
eligibilă a
proiectului: nu
poate depăși
echivalentul în
lei a maxim
70.000 euro,
calculat la
cursul Inforeuro
aferent lunii
noiembrie
2015.

Contribuţia
Începând cu 16
eligibilă minimă noiembrie 2015
a solicitantului
– 31.12.2023
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus, care va fi
suportat de
solicitant.

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene
Organism
Intermediar
Naţional
Centrul Naţional
de Dezvoltare a
Învăţământului
Profesional şi
Tehnic ;Centrul
Naţional de
Dezvoltare a
Învăţământului
Profesional şi
Tehnic; Agenţia
Naţională de
Ocupare a Forţei
de Muncă
8 Organisme
Intermediare
regionale în
fiecare regiune de
dezvoltare
Pentru informaţii
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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F. ALTE GRANTURI

1. ASSOCLIC 2015 – PROGRAM NAȚIONAL DE DONAȚII IT
Măsura/
Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
Ateliere Fara Frontiere a lansat
prima etapa ASSOCLIC din
anul 2015, pentru 500 de
calculatoare complete.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Domeniile eligibile: educatie prin
Structurile eligibile pentru a
acces la IT&C,
intra in concurs sunt:
integrare/reintegrare – care
 Organizatiile
stimuleaza autonomia
nonguvernamentale
persoanelor asistate prin acces la
(asociatii,
fundatii,
IT&C, formare prin acces la IT&C
federatii)
sau alte proiecte care vizeaza un
 Institutii de invatamant
impact social in comunitate.
(scoli, licee, facultati,
universitati, gradinite de
stat)





Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
21 decembrie
2015

Informaţii
suplimentare

http://www.assoc
lic.ro/

Muzee de stat
Biblioteci de stat
Institutii sociale
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2. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE – MECANISMUL DE INTERCONECTARE A EUROPEI (MIE)
Măsura/
Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
Comisia Europeana a deschis
o noua cerere de propuneri
de proiecte, componenta
«Telecomunicatii», a
« Mecanismului de
Interconectare a Europei
(MIE)» 2014-2020.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

CEF-TC-2015-1:
Transmiterea
electronica de documente –
transmiterea electronica;
CEF-TC-2015-1:
Facturarea
electronica – e-facturarea;
CEF-TC-2015-1: Servicii generice
privind datele publice deschise;
CEF-TC-2015-1: Servicii generice
pentru un internet mai sigur;
CEF-TC-2015-1: Europeana –
accesul la resursele digitale din
patrimoniul european

Solicitanţi eligibili
Autoritatile publice centrale, autoritati
publice locale/regionale si entitati private,
daca au acordul statului membru din care
fac parte, organizatii internationale.

Valoare
grant
38,7 mil.
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

19 ianuarie
2015

http://ec.europa.
eu/inea/connectin
g-europefacility/ceftelecom/applyfunding/ceftelecom-callsproposals-2015
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3. GRANTURI SEE FINANTATE PRIN FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE
Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
Prin acest apel de proiecte,
sunt deschise două măsuri
în cadrul Fondului Bilateral
la Nivel Naţional:
1. Măsura I: Sprijin
pentru deplasări –
în vederea
dezvoltării
relaţiilor
bilaterale, de a
identifica şi a vizita
potenţialii
parteneri pentru a
discuta despre
posibilităţile de
colaborare în
viitor;
2. Măsura II: Arii
prioritare –
finanţează
proiecte/acţiuni,
individuale sau în
parteneriat, de
colaborare,
schimb de
experienţă,
transfer de
cunoştinţe şi bune
practici între
beneficiari şi
entităţi din Statele
Donatoare, alte
state beneficiare şi
România.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Sunt considerate eligibile în
cadrul Măsurii 1:
-Activităţile pentru
dezvoltarea de parteneriate
între entităţile din România
şi cele din statele donatoare,
prin intermediul întâlnirilor
de lucru, schimbului de
cunoştinţe, împărtăşirii de
experienţe, în scopul
elaborării de proiecte
viitoare;
-Activităţile pentru
identificarea de parteneri în
scopul dezvoltării de
proiecte în parteneriat, prin
participarea la conferinţe,
seminarii, ateliere de lucru.
Pentru a identifica viitori
parteneri din statele
donatoare, partenerii din
România au posibilitatea de
a accesa următoarele baze
de date: pentru organizaţii
non-guvernamentale, agenţii
guvernamentale, autorităţi
publice, companii,
universităţi şi instituţii de
cercetare, respectiv pentru
autorităţi publice din
Islanda.

Naţional sunt următoarele tipuri de entităţi
înregistrate în statele donatoare sau
România, precum şi organizaţii
internaţionale:
-Punctul Naţional de Contact şi alte instituţii
naţionale care joacă un rol important în
stabilirea/implementarea unui anumit
program inclus în Memorandumurile de
Înţelegere;
-Operatorii de program şi partenerii de
program din cadrul programelor finanţate
prin Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014;
-Promotorii de proiect şi partenerii de
proiect din cadrul proiectelor finanţate prin
Granturile SEE şi Norvegiene 2009-2014;
-Ambasadele statelor donatoare în România
şi ambasadele României în statele
donatoare;
-Instituţii publice, autorităţi publice
naţionale sau internaţionale, autorităţi
publice locale, sau regionale;
-Organizaţii interguvernamentale;
-Agenţii guvernamentale;
-Instituţii de învăţământ şi institute de
cercetare;
-Organizaţii non-guvernamentale, asociaţii,
fundaţii, sindicate, patronate care activează
în sfera ariilor prioritare enunţate anterior
(pentru Măsura II, sunt eligibili numai
aplicanţii din această categorie care
îndeplinesc condiţia de a fi derulat această
activitate timp de cel puţin un an fiscal
integral).

Valoare
grant
736.000
euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
31 decembrie
2015

Informaţii
suplimentare

bilateral.relation
s@fonduri-ue.ro
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4. ORIZONT 2020: MOBILITATE PENTRU CREȘTERE
Măsura/Ax
a prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
Domeniul transportului este in
pragul unei noi ere de „mobilitate
inteligenta„, situatie in care
infrastructura, mijloacele de
transport, calatorii si bunurile vor fi
interconectate pentru a se obtine
din ce in ce mai mult o mobilitate
optimizata de tipul „door-to-door„,
siguranta mai mare, un impact mai
mic asupra mediului si reducerea
costurilor operationale.
Pentru eficienta la nivel de sistem,
sunt necesare eforturi directionate
catre dezvoltarea si validarea
de noi solutii care pot fi
implementate rapid, in special pe
coridoare si in zonele urbane.
Acestea vor aborda mijloacele de
transport,
infrastructura
si
integrarea intr-un sistem european
de
transport
prietenos
de
mobilitate conectata inteligent si
logistica.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Cereri de proiecte care pot prezenta
interes pentru consiliile judetene:
a) Aria provocarilor specifice(tehnice
si socio-economice)
 MG-2.3-2016: „Concepte de
transport noi si imbunatatite in
domeniul transportului pe apa”
 MG-3.3-2016: „Un transport pe
apa mai sigur si operatiuni
maritime”
b) Aria domenii care abordeaza
provocari specifice eco-modale
si/sau integrare de transport (
 MG-3.4.-2016:
„Inovare
in
infrastructura de transport pentru
a creste siguranta sistemului de
transport la nivel modal si
intermodal”
 MG-3.5-2016:
„Aspecte
comportamentale pentru un
transport mai sigur”
 MG-4.4-2016:
„Facilitarea
achizitiilor publice de solutii
inovatoare de transport si de
mobilitate durabila in zonele
urbane”
 MG-4.5-2016: „Noi cai de
sprijinire a dezvoltarii si punerii in
aplicare a inovatiilor de transport
pentru nivelul de vecinatate si cel
urban-judetean”
 MG-5.1-2016:
„Clustere
de
logistica eficiente si in retea”

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Eligibilitate: orice
entitate stabilita legal in
tarile participante la
program (Romania este
eligibila). Participarea
activa a IMM-urilor este
puternic incurajata.

90 mil. Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
20 ianuarie
2016 / 26
ianuarie 2016 /
29 septembrie
2016

Informaţii
suplimentare

https://ec.europ
a.eu/research/p
articipants/port
al/desktop/en/o
pportunities/h2
020/calls/h2020
-mg-20162017.html#c,top
ics=callIdentifier
/t/H2020-MG20162017/1/1/1&call
Status/t/Forthco
ming/1/1/0&cal
lStatus/t/Open/
1/1/0&callStatu
s/t/Closed/1/1/
0&+identifier/de
sc
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5. URBANIADA – COMPETIȚIE DE PROIECTE PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ ÎN MEDIUL URBAN
Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie
Concursul isi propune sa
creasca calitatea spatiului
comun, identificand si
sustinand implementarea
unor proiecte de
arhitectura, urbanism sau
a unor interventii publice,
care pot deveni exemple
de bune practici.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Se cauta proiecte ce au impact asupra unor
comunitati mai mari, specifice marilor orase,
cu o populatie minima de 100.000 de locuitori.
Proiectele inscrise vor viza o varietate cat mai
mare de solutii care pot conduce la
imbunatatirea experientei urbane a populatiei
din orase sau la rezolvarea unor probleme
specifice spatiului din orasele romanesti.

arhitecti, urbanisti,
publicitari sau membri
ai organizatiilor
neguvernamentale
care au in plan
proiecte de
arhitectura, urbanism
sau interventii publice

250.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

14 decembrie
2015

http://www.finant
are.ro/urbaniadacompetitie-deproiecte-pentru-oviata-mai-buna-inspatiul-urban.html
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6. JURNAL DE FAPTE BUNE - AJUTOR PENTRU COPII TALENTAȚI FĂRĂ POSIBILITĂȚI FINANCIARE
Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeni
u de intervenţie
Jurnal de Fapte
Bune e un proiect al
Asociatiei Pentru
Familie prin care se
doreste sustinerea
talentului si a
performantei copiilor
talentati, afectati de
neajunsurile
financiare.
Jurnal de Fapte
Bune ofera un sprijin
real, timp de un an,
copiilor talentati, cu
posibilitati financiare
reduse.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Proiectul isi propune sa sustina copiii talentati
proveniti din familii al caror venit lunar
net/membru de familie,nu depaseste 700 RON.
Aceasta conditie este obligatorie pentru inscriere.

Solicitanţi eligibili
Copiii si adolescentii care
nu au implinit 18 ani si
care au performante
dovedite in urmatoarele
domenii: Sport, Arta,
Muzica, competitii
scolare.

Valoare
grant
192.000
RON

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

15 decembrie
2015

http://www.finan
tare.ro/jurnal-defapte-buneajutor-pentrucopiii-talentatifara-posibilitatifinanciare.html
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7. SPRIJINIREA PROIECTELOR TRANSNAȚIONALE ÎN DOMENIUL POLITICII ANTIDROG A UNIUNII EUROPENE
Măsura/Ax Obiectiv/Domeniu de
a prioritară intervenţie
Programul ofera granturi
pentru proiecte care vizeaza
crearea unui spatiu
european de justitie, in
special prin promovarea
cooperarii judiciare in
materie civila si penala.
Obiectivul principal este sa
contribuie la dezvoltarea in
continuare a unui spatiu
european de justitie pe baza
recunoasterii si a increderii
reciproce, in special prin
promovarea cooperarii in
materie civila si penala.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Printre actiunile finantate:





colectarea datelor, studii si cercetare;



diseminare si constientizare.

activitati de formare;
invatare reciproca, schimbul de bune
practici, cooperare, inclusiv identificarea
celor mai bune practici care pot fi
transferate in alte tari participante;

Solicitanţi eligibili
Solicitanti eligibili:
Orice entitate publica sau
privata care nu este
orientata
spre
profit,
respectiv autoritati publice
locale,
regionale
si
nationale,
ONG-uri,
asociatii,
institutii
de
educatie,
universitati,
centre
de
cercetare,
sindicate etc. Organizatiile
orientate spre profit pot
participa doar in calitate de
parteneri.

Valoare grant
2.505.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
14 ianuarie
2016

Informaţii
suplimentare

http://www.finan
tare.ro/sprijinirea
-proiectelortransnationale-indomeniul-politiciiantidrog-auniuniieuropene.html

Parteneriatele
transnationale trebuie sa
fie alcatuite din parteneri
din minimum 2 tari.
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8. ERASMUS + SPRIJIN PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII CARE SE IMPLICĂ ÎN PROGRAME DE UCENICIE
Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie
Prezenta cerere are
drept scop atragerea de
propuneri in vederea
sprijinirii intreprinderilor
mici si mijlocii (IMM-uri)
care organizeaza stagii
de uceniciesi care fie se
implica intr-o astfel de
activitate pentru prima
oara, fie isi cresc
substantial oferta
actuala de stagii.
Aceasta cerere nu ofera
insa sprijin financiar
pentru IMM-uri in mod
direct.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Scopul prezentei cereri de propuneri este

sprijinirea proiectelor de nivel european

care au drept obiectiv sa ajute IMM-urile sa
se implice in programe de ucenicie.

Valoare grant
8,7 milioane euro

ministerele;
partenerii
sociali
(organizatii patronale si
sindicale);



intreprinderile
sau private;



camerele de comert,
industrie



serviciile publice de
ocupare a fortei de
munca;



autoritatile
publice
regionale si locale;




furnizorii de VET;



scolile sau alte institutii
de invatamant;



institutiile
de
invatamant superior;




centrele de cercetare;



organizatiile fara scop
lucrativ (ONG-uri);





organizatiile de tineret;

publice

agentiile/centrele
domeniul VET;

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
15 ianuarie
2015

Informaţii
suplimentare

http://www.finan
tare.ro/erasmussprijin-pentruintreprinderi-micisi-mijlocii-care-seimplica-inprograme-deucenicie.html

din

organizatiile
internationale;

asociatiile de parinti;
alte
relevante.

organisme
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9. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – SERBIA 2014 - 2020
Măsura/Ax Obiectiv/Domeniu
a prioritară de intervenţie
Prin Programul Interreg
IPA de Cooperare
TransfrontalieraRomani
a-Serbia se continua
finantarea proiectelor
de cooperare
transfrontaliera in zona
de granita romano-sarba
pentru perioada de
programare 2014-2020,
prin intermediul
Instrumentului de
Asistenta pentru
Preaderare (IPA II), cu
sprijinul Uniunii
Europene si al
guvernelor celor doua
state.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Aria eligibila a Programului este
constituita din judetele Timis, Caras
Severin si Mehedinti (din Romania) si
districtele Severno Banatski, Srednje
Banatski, Južno Banatski, Braničevski,
Borski, Podunavski (din Republica
Serbia).
Bugetul alocat acestui apel de proiecte
este de 50 milioane de euro, din care 22
de milioane de euro vor fi dedicate
proiectelor strategice.

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Pot depune proiecte:

50 mil euro



Autoritati
regionale;



Organizatii non-guvernamentale si
non-profit;



Asociatii
si
reprezentative;




Universitati, Institute de cercetare;
Organizatii
instruire.

publice

locale

si

Organizatii

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
15 ianuarie
2016 / 15
martie 2016

Informaţii
suplimentare

http://www.fina
ntare.ro/progra
mul-decooperaretransfrontalieraromania-serbia2014-2020.html

educationale/de
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10. ORIZONT 2020 – EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 2016
Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
Comisia Europeana a deschis
cererea de propuneri de
proiecte 2016 Eficienta
energetica din cadrul
programului european
„Orizont 2020„.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile
EE-03: Pachete de instalare
standardizate integrand solutii
de eficienta energetica si
surse regenerabile pentru
incalzire, racire si/sau
preparare a apei calde
(activitate de inovare);
EE-04: Noi solutii de incalzire
si racire care utilizeaza surse
cu grad scazut de energie
termica (activitate de
cercetare si inovare);
EE-05: Modele si instrumente
de incalzire si racire si de
planificare si cartografiere;
EE-07: Schimbari de
comportament fata de
eficienta energetica prin
intermediul TIC;
EE-08: Cercetare socioeconomica asupra
comportamentului
consumatorilor privind
eficienta energetica
EE-10: Sprijinirea renovarii
accelerate si profunde de tip
cost-eficienta a cladirilor prin
parteneriatul public privat
(EeB PPP)
EE-17: Valorificarea caldurii
reziduale in sistemele
industriale (SPIRE PPP)
(activitate de inovare)

Solicitanţi eligibili
Orice entitate constituita legal in
tarile participante la program.

Valoare
grant
34 mil.
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
21 ianuarie
2015

Informaţii
suplimentare

http://www.finan
tare.ro/orizont2020-eficientaenergetica2016.html
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11. PROGRAMUL ERASMUS+ CERERE DE PROPUNERI 2016
Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu de
prioritară
intervenţie
Prezenta cerere de propuneri
se bazează pe Regulamentul
(UE) nr. 1288/2013 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 11 decembrie
2013 de instituire a acţiunii
“Erasmus+“: Programul Uniunii
pentru educaţie, formare,
tineret şi sport, precum şi pe
programul de lucru anual
Erasmus+ 2014 – Dimensiunea
internaţională a
învăţământului superior
(Rubrica 4) şi pe programul de
lucru anual Erasmus+ 2015.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Prezenta cerere de propuneri vizează
următoarele acţiuni ale programului
Erasmus+:
Acţiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea
persoanelor în scopul învăţării
• Mobilitatea persoanelor în
domeniul educaţiei, formării şi
tineretului
• Diplomele comune de masterat
Erasmus Mundus
• Evenimente la scară largă ale
Serviciului european de voluntariat
Acţiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperare pentru
inovare şi schimb de bune practici
• Parteneriate strategice în domeniul
educaţiei, formării şi tineretului
• Alianţele cunoaşterii
Acţiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru
reformarea politicilor
• Dialog structurat: Reuniuni între
tineri şi factorii de decizie în
domeniul tineretului
Activităţile Jean Monnet
• Catedrele Jean Monnet
• Modulele Jean Monnet
• Centrele de excelenta Jea

Orice organism public sau
privat activ în domeniul
educaţiei, formării,
tineretului şi sportului
poate solicita finanţare în
cadrul programului
Erasmus+.
În plus, grupurile de tineri
active în domeniul
tineretului, dar nu
neapărat în contextul unei
organizaţii de tineret, pot
solicita finanţare pentru
mobilitatea în scopul
învăţării pentru tineri şi
lucrătorii tineri, precum şi
pentru parteneriate
strategice în domeniul
tineretului.

1.871,1 mil
euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
21 ianuarie
2016 / 2
februarie
2016 / 10
februarie
2016 / 18
februarie
2016 / 25
februarie
2016 / 26
februarie
2016 / 1
aprilie 2016
/ 26 aprilie
2016 / 12
mai 2016 / 1
iulie 2016 /
4 octombrie
2016

Informaţii
suplimentare

http://www.finan
tare.ro/programu
l-erasmus-cererede-propuneri2016.html
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12. EUROPA PENTRU CETĂŢENI 2014-2020
Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu de
prioritară
intervenţie
Comisia Europeană, prin
Agenţia Executivă pentru
Educaţie, Audiovizual şi Cultură
(EACEA) de la Bruxelles, a
publicat Ghidul programului
Europa pentru cetăţeni 20142020.
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
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 practic.i

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

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.

185.468.00
0 euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
-

Informaţii
suplimentare

http://eacea.ec.e
uropa.eu/europefor-citizens_en
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13. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: TRAINING ŞI CONSULTANŢĂ GRATUITĂ PENTRU
DEZVOLTARE
Măsura/Ax Obiectiv/Domeniu
a prioritară de intervenţie
Programul SESGermania oferă
oportunitatea
aplicanţilor de a
beneficia gratuit de
serviciile oferite de
experţii germani în mai
multe domenii de
activitate.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Perioada de consultanţă / training este de 3
săptămâni până la 6 luni.
Partea română asigură cheltuielile de
gazdă: transportul intern şi internaţional,
cazarea, masa pe durata desfăşurării
consultanţei şi va acorda o diurnă simbolică
de 5 euro/zi specialistului german.
Toate celelalte cheltuieli privind serviciile
de consultanţă vor fi suportate de
programul SES-Germania.

Solicitanţi eligibili
Companii, firme, instituţii publice,
organizaţii şi asociaţii, ferme din
industrie, agricultura, zootehnie,
transporturi, cercetare, servicii şi
orice alt sector productiv.

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
31.12.2016

Informaţii
suplimentare

http://www.clujn
apoca.ro/ses
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14. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: COOPERARE PENTRU FORMARE
Măsura/Ax Obiectiv/Domeniu
a prioritară de intervenţie
Programul îşi propune
să îmbunătăţească
educaţia practică în
şcolile vocaţionale,
profesionale, speciale şi
unităţile de asistenţă
socială.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Domeniile pot fi:
-industrial, agricultură, construcţii,
energetic, transporturi, meşteşuguriartizanat, prelucrarea lemnului, etc.,
precum şi sănătate, terapie, asistenţa
socială, etc.
Programul mai cuprinde asistenţă
nerambursabilă pentru formarea de
formatori, maiştri şi specialişti, instruirea
personalului, know-how, exemple şi
demonstraţii necesare profesorilor şi
tehnicienilor români.

Solicitanţi eligibili
Partenerii şi beneficiarii, din România
şi R.Moldova a asistenţei
nerambursabile germane, sunt:
-Grupuri şcolare, licee, şcolile
profesionale, şcolile tehnice sau alte
instituţii de învăţământ care oferă
tinerilor o educaţie profesională şi
practică;
-Instituţii şi organizaţii din domeniul
sănătăţii / asistenţa socială: spitale,
orfelinate, case pentru bătrâni sau
pentru persoane cu handicap, grupuri
dezavantajate, unităţi terapeutice (ex.
ergoterapie, recuperare, balneoterapie, etc.);
-Societăţi comerciale, asociaţii,
fundaţii sau organizaţii care sunt
active în domeniul educării şi îngrijirii
tinerilor, bătrânilor şi a celor cu
dizabilităţi.

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
31
decembrie
2016

Informaţii
suplimentare

http://www.clujn
apoca.ro/ses
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15. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: COOPERARE PENTRU BUNA GUVERNARE
Măsura/Ax Obiectiv/Domeniu
a prioritară de intervenţie
Domeniile:
- aducţiuni apă,
canalizări, drumuri,
urbanism, patrimoniu
local, dezvoltare locală,
cooperări locale şi
internaţionale,
pregătirea angajaţilor,
management, relaţii
publice, relaţii
internaţionale, control
intern, managementul
calităţii, alte activităţi
specifice cerute de
buna administrare a
resurselor şi bugetelor.
Programul de lucru se
stabileşte de comun
acord între solicitant şi
expertul selectat.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Cele mai multe din costuri sunt suportate
Partenerii şi beneficiarii, din România
de către partea germană: salariul experţilor şi R.Moldova a asistenţei
germani aflaţi în misiune, transportul
nerambursabile germane, sunt:
internaţional, asigurările medicale, etc., mic  Primării, consilii judetene, consilii
dejun-masă de prânz-cină, bani de buzunar
locale, prefecturi, instituţii şi
(max. 20 RON/zi pentru ziare, apa, bilet de
unităţi publice.
autobuz, etc).

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
31.12.2016

Informaţii
suplimentare

http://www.clujn
apoca.ro/ses

Partenerul român este invitat să-i ofere
expertului german ospitalitatea şi să-şi
manifeste funcţia de gazdă: cazarea la
internatul unităţii/apartamentul de
protocol, transportul local de la şi până la
unitate, transportul de la cel mai apropiat
aeroport până în localitate.
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16. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE – EUROPA DE EST, SUDEST ŞI CENTRALĂ
Măsura/Ax Obiectiv/Domeniu de
a prioritară intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Obiective:

Acest program ofera finanţare pentru
propunerile de proiecte din cadrul
Orizont 2020 şi alte proiecte de
cercetare din cadrul Uniunii Europene.
Acestea includ proiecte ce susţin ţările
partenere spre a folosi fondurile
structurale europene pentru cercetare
şi astfel să le ofere posibilitatea
cooperării atât în zona europeană cât
şi în cea internaţională. Prepararea
aplicaţiilor se va desfăşura în două
faze:

Consorţii multinaţionale pot accesa
aceste fonduri, instituţii, organizaţii şi
firme cu activităţi de cercetaredezvoltare şi inovare din România
putând beneficia de aceste resurse, în
calitate de parteneri în cadrul acestor
consorţii.



extinderea cooperării la
nivel european, prin
programul Orizont 2020;



atingerea obiectivelor
programelor “Strategia
Guvernamentală de
Internaţionalizare a
Cercetării şi Educaţiei”
cât şi “Strategia
Guvernamentală de
Cercetare Europeană”.

Acest program oferă
finanţare pentru propunerile
de proiecte din cadrul
Orizont 2020 şi alte proiecte 
de cercetare din cadrul
Uniunii Europene. Acestea
includ proiecte ce susţin
ţările partenere spre a folosi
fondurile structurale
europene pentru cercetare
şi astfel să le ofere
posibilitatea cooperării atât
în zona europeană cât şi în
cea internaţională.

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
29.12.2017

Informaţii
suplimentare

http://www.bmbf
.de/en/furtheranc
e/25110.php

prima fază implică iniţierea sau
dezvoltarea unui parteneriat
bilateral sau multilateral;
cea de-a doua fază include
completarea şi înregistrarea
aplicaţiei.
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17. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA – BULGARIA 2014 - 2020

Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
Programul de Cooperare
Transfrontaliera intre
Romania si
Bulgaria pentru
perioada 20142020, include sapte judete
din Romania si opt districte
din Bulgaria care se
compun in mare parte din
municipii.
Strategia generala a
acestui program a fost
formulata ca raspuns direct
la Strategia UE 2020 pentru
o crestere inteligenta,
durabila si favorabila
incluziunii. In cadrul
Strategiei UE 2020, UE a
stabilit obiective
ambitioase care trebuie
atinse pana in 2020, in cinci
domenii principale:
- ocuparea fortei de
munca:
- cercetare si dezvoltare: - schimbari climatice si
energie durabila:
- educatie
- combaterea saraciei si a
excluziunii sociale

Acţiuni/operaţiuni eligibile
rezultate concrete si
masurabile;
livrabile si rezultate
sustenabile
relevanta transfrontaliera:
relevanta parteneriala:
management eficient:
bugetul solid:l
abordare coerenta:
comunicare clara:

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Pot depune proiecte:
orase, consilii locale,
asociatii ale autoritatilor
publice locale, camere de
comert, asociatii pentru
IMM-uri, institutii
educationale (scoli,
universitati), ministere si
organisme / departamente
regionale, institutii de
cercetare non-profit, ONGuri care activeaza in
domeniile finantate de
program.

30,4 mil euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
15 martie
2016

Informaţii
suplimentare

http://www.fin
antare.ro/progr
amul-decooperaretransfrontaliera
-romaniabulgaria-20142020.html
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18. SCHEMA DE AJUTOR DE STAT PENTRU SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR CARE PROMOVEAZĂ DEZVOLTAREA REGIONALĂ PRIN
CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ
Măsura/Axa
prioritară

Obiectiv/Domeniu
de intervenţie
Schema de Ajutor de Stat
(HG 332/2014) pentru
sprijinirea investiţiilor care
promovează dezvoltarea
regională prin crearea de
locuri de muncă.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Cheltuieli eligibile: costurile totale salariale
pe o perioadă de 2 ani consecutivi, cu
locurile de muncă nou create ca urmare a
unui proiect de investiţii.
Investiţia trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 să fie considerată investiţie iniţială, adică
să vizeze înfiinţarea unei unităţi noi,
extinderea capacităţii unităţii existente,
diversificarea producţiei unităţii sau
schimbarea fundamentală a procesului de
producţie;
 să conducă la crearea a cel puţin 20 de
locuri de muncă noi, dintre care minimum
3 destinate lucrătorilor defavorizaţi.

Solicitanţi eligibili
Întreprinderi din toate
sectoarele economice,
cu excepţia celor din
domeniile: pescuit,
acvacultură, producţia
primară, prelucrarea şi
comercializarea
produselor agricole,
sector siderurgic,
construcţii navale,
fibre sintetice,
transporturi, energie.

Valoare
grant
600 de
milioane de
euro

Contribuţia
solicitantului
Min 50%

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

1 iulie 2014 –
31 decembrie
2020

http://www.mfina
nte.ro/formularFaq
Ajstat.html?pagina
=domenii
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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

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

Biroul judeţean GIURGIU
Adresa: B-dul Mihai Viteazu nr. 4, Giurgiu, judeţul Giurgiu
Tel.: 0246/215.271
E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro

Adresa: Sediul Consiliului Judeţean, Str. P-ţa Revoluţiei, nr. 1 , etaj 4, Slobozia, judeţul
Ialomiţa
Tel/ Fax: 0343/234.806
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

Birou Coordonator Pol Crestere Ploiesti

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
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE
Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare
Mirela TIBERIU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Lidia ILIE, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Monica CEAUŞESCU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Andreea DOGARU, Expert, Biroul judeţean GIURGIU
Florina RĂŞCANU, Expert, Biroul judeţean IALOMIŢA
Andrei DURAN, Expert, Biroul judeţean PRAHOVA
E-mail: programe@adrmuntenia.ro
Website : http://www.adrmuntenia.ro/

Editor: Direcţia Dezvoltare şi Comunicare
Serviciul Dezvoltare
Data publicării: 11 noiembrie 2015

Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de
proiecte lansate în anul 2015 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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