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A. PROGRAME OPERAŢIONALE
1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020
Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu
prioritară
de intervenţie
Axa prioritară 2
- Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor
mici şi mijlocii
Prioritatea de
investiții 2.1 .–
”Promovarea
spiritului
antreprenorial,
în
special prin
facilitarea
exploatării
economice a
ideilor noi și
prin încurajarea
creării de noi
întreprinderi,
inclusiv prin
incubatoare de
afaceri” - 2.1.A
Microîntreprind
eri.

Obiectivul specific al
acestei axe prioritare îl
reprezintă
consolidarea poziției
pe piață a
întreprinderilor mici și
mijlocii în domeniile
competitive
identificate în
Strategia Națională de
Competitivitate şi
Planurile Regionale de
Dezvoltare.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest
program includ:




Construirea, modernizarea, extinderea
spațiului de producție/ prestare servicii

Dotarea cu active corporale, necorporale,
inclusiv instrumente de comercializare online.

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Solicitanții eligibili în
cadrul acestui apel de
proiecte sunt societățile
constituite în baza Legii
nr. 31/1990 privind
societățile sau societăți
cooperative care se
încadrează în categoria
microîntreprinderilor.

Valoare
eligibilă minim 25.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Contribuția
programului la
finanțarea unei
investiții este de
maximum 90%
din valoarea
eligibilă a
investiției, în
limita plafonului
de minimis.

27.01.2017,
ora 12:00

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/

Contribuția
solicitantului la
finanțarea
investiției trebuie
să fie de
minimum 10%
din valoarea
eligibilă a
investiției.

Perioada de
de depunere
a proiectelor
poate fi
redusă în
cazul în care
bugetul
apelului este
consumat
mai devreme.

În cadrul
prezentului apel
de proiecte,
cererile de
finanțare se vor
depune exclusiv
prin aplicația
electronică
MySMIS,
disponibilă la
adresa web
http://www.fon
duriue.ro/mysmis

Valoarea eligibilă
a investiției
reprezintă suma
cheltuielilor
eligibile incluse în
proiect.
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Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu
prioritară
de intervenţie
Axa prioritară
3: Sprijinirea
tranziției către o
economie cu
emisii scăzute
de carbon
Prioritatea 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.
Operațiunea A –
Clădiri
rezidențiale

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile
• 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.);
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică

Solicitanţi eligibili
Unitățile administrativteritoriale din mediul
urban, sectoarele
municipiului Bucureşti,
definite conform Legii
administraţiei publice
locale nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare.

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

100 000 euro
5 milioane
euro

Ratele de cofinanţare
aplicabile pentru
cheltuielile
eligibile sunt:
•
60% din
totalul
cheltuielilor
eligibile ale
proiectelor Fondul European
de Dezvoltare
Regională şi
bugetul de stat;
•
40% din
totalul
cheltuielilor
eligibile ale
proiectelor Solicitantul şi
Asociaţia de
proprietari.

16.11.2016,
ora 10

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/
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Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu
prioritară
de intervenţie
Axa prioritară 5
– Îmbunătăţirea
mediului urban
şi
conservarea,
protecţia şi
valorificarea
durabilă a
patrimoniului
cultural
Prioritatea de
investiții 5.1 –
Conservarea,
protejarea,
promovarea şi
dezvoltarea
patrimoniului
natural şi
cultural

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.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

POR va finanţa obiectivele care sunt incluse în:
patrimoniul UNESCO, atât din mediul urban cât şi
rural; patrimoniul cultural naţional din mediul
urban şi rural; patrimoniul cultural local din mediul
urban. In cadrul acestei priorităţi de investiţii se vor
finanţa restaurarea, protecția, conservarea și
valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu
UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de
localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural
local din mediul urban. Complementar, PNDR va
finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din
mediul rural. Activitățile specifice obiectivelor de
patrimoniu cultural includ, dar nu se limitează la:

-Unităţi administrativteritoriale;
-Autorităţi ale
administraţiei publice
centrale;
- 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.
În cadrul prezentului
apel nu se pot depune
proiecte pentru acele
obiective de patrimoniu
care sunt localizate în
teritoriul acoperit de ITI
Delta Dunării.

Valoarea
maximă a
proiectului - 5
milioane
euro; în cazul
obiectivelor
de patrimoniu
înscrise pe
lista UNESCO,
valoarea
maximă a
proiectului
este de 10
milioane
euro.

•pentru regiunea
București-Ilfov
rata de
cofinanțare UE
este maxim 80%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile prin
FEDR, respectiv
18% rata de
cofinanțare din
bugetul de stat;
•pentru fiecare
din celelalte 7
regiuni de
dezvoltare, rata
de cofinanțare
din partea UE85% din valoarea
cheltuielilor
eligibile prin
FEDR, respectiv
13% rata de
cofinanțare din
bugetul de stat.
Cofinanţarea
solicitantului este
de minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile.

25.11.2016,
ora 12:00

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/

•
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi
conservarea monumentelor istorice; • Dotări
interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru
asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la
foc, antiefracţie);
•
Dotări pentru expunerea şi protecţia
patrimoniului cultural mobil şi imobil;
•
Activități de marketing și promovare
turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea
acestuia, în cadrul proiectului.

Valoarea
minimă a
proiectului 100.000 euro,
indiferent de
clasificarea
monumentul
ui istoric.
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Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu
prioritară
de intervenţie
Axa prioritară 5
- Îmbunătăţirea
mediului urban
şi conservarea,
protecţia şi
valorificarea
durabilă a
patrimoniului
cultural
Prioritatea de
investiţii 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.

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Activități finanțabile: demolarea clădirilor situate
pe terenurile supuse intervențiilor; realizarea alei
pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
amenajare spații verzi (defrișarea vegetației
existente; modelarea terenului;
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare
arbori); crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate
pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
achiziționarea și montarea elementelor constructive
de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri
sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
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); modernizarea străzilor urbane
care conduc în mod direct la terenul supus
intervenției; înlocuirea și/sau racordarea la utilități
publice a terenului obiect al investiției; Realizare
sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile
amenajate prin proiect.

Unitate administrativteritorială, precum și
sectoare ale Municipiului
București, definită
conform Legii
administraţiei publice
locale nr. 215/2001, cu
modificările şi
completările ulterioare,
din mediul urban, cu
excepția municipiilor
reședință de județ.

100.000 Euro5.000.000
Euro

Beneficiarii vor
asigura din
bugetele proprii o
cofinanțare de
minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile.

25.11.2016,
ora 12.00

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/

Parteneriate între
unitățile administrativ
teritoriale menționate
anterior și unitățile
administrativ teritoriale
județ (a se vedea
Modelul F din anexa
5.2.3 la prezentul ghid).
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Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu
prioritară
de intervenţie
Axa prioritară
6:
Îmbunătățirea
infrastructurii
rutiere de
importanță
regională
Prioritatea de
investiții
6.1.
Stimularea
mobilității
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare și
terțiare la
infrastructura
TEN-T, inclusiv a
nodurilor
multimodale.

Obiectivul specific al
acestei priorități îl
reprezintă creșterea
gradului de
accesibilitate a zonelor
rurale si urbane
situate în proximitatea
rețelei TEN-T prin
modernizarea
drumurilor județene.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
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 (drumuri județene sau trasee
compuse din mai multe drumuri județene legate
direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee
legate de rețea prin intermediul unui drum național
modernizat) 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 ce vor face parte din drumul
judetean respectiv, 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.

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Unitate administrativteritorială - Județ

1.000.000
Euro. -

Unități administrativteritoriale în parteneriat:
județ(e) - municipiu(i)/
oraș(e)/ comună(e); județ- județ (două sau
mai multe)

50.000.000
Euro, cu
excepția
proiectelor
care se
realizează în
parteneriat
între mai
multe unități
administrativ
e (județe), caz
în care
valoarea
maximă
eligibilă este
de
69.500.000
Euro .

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Pentru regiunea
București Ilfov:
maxim 80% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile
reprezintă rata de
cofinanțare
acordată prin
FEDR, respectiv
18% din valoarea
cheltuielilor
eligibile
reprezintă rata de
cofinanțare din
bugetul de stat.
Pentru fiecare din
celelalte 7 regiuni
de dezvoltare:
maxim 85% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile
reprezintă rata de
cofinanțare
acordată prin
FEDR, respectiv
13% din valoarea
cheltuielilor
eligibile
reprezintă rata de
cofinanțare din
bugetul de stat.

16.11.2016 ,
ora 12.00.

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/
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Măsura/Axa Obiectiv/Domeniu
prioritară
de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Axa prioritară
Creșterea numărului
7: Diversificarea mediu de salariați în
economiilor
stațiunile turistice
locale prin
dezvoltarea
durabilă a
turismului

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
(infrastructură rutieră, rețele de captare și
transport) în conformitate cu prevederile OG nr.
109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
• 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.

A. Unităţi administrativteritoriale definite
conform Legii
administraţiei publice
locale nr. 215/2001,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare;

100.000 EUR 5.000.000
EUR.

În cadrul
prezentului apel
de proiecte rata
de cofinanţare
este suportată
din Fondul
European de
Dezvoltare
Regională (FEDR)
şi este de 85%
pentru toate
proiectele de
infrastructură de
turism. Rata de
cofinanţare de la
bugetul de stat
este 13%. Rata de
cofinanţare a
beneficiarului
este de 2%.

02.12.2016,
ora 12.00

http://regio.adr
muntenia.ro/por
_2014-2020/

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)

B. Forme asociative –
parteneriate, între
unităţile administrativteritoriale, în
conformitate cu
prevederile legale (a se
vedea Modelul F din
anexa 7.1.6 la prezentul
ghid).
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2. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020
Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

2.Îmbunătăţirea
situaţiei tinerilor din
categoria NEETs

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

Solicitanţi eligibili

Activitățile eligibile sunt:

Categoriile de
solicitanți eligibili
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.

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

Termen limită

Informaţii
suplimentare

În situația în
care se optează
pentru un
proiect cu
acoperire
națională:
valoarea
eligibilă a
proiectului
* 89,3%* 15%

Începând cu 16
noiembrie 2015 –
31.12.2023

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

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

Dată lansare : cu
11 noiembrie
2015
Dată închidere :
31.12.2023, ora
00

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară
3. Locuri de muncă
pentru toţi

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

8.iii:
Activități
independente,
antreprenoriat și
înființare
de
întreprinderi,
inclusiv a unor
microîntreprinder
i și a unor
întreprinderi mici
și
mijlocii
inovatoare

Activitățile eligibile sunt:
-Activitățile
care
urmăresc
încurajarea
antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin
susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol
în zona urbană.
- Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt
structurate sub forma unei scheme de antreprenoriat
care presupune parcurgerea a 3 etape cadru de
implementare:
-

Etapa I – Formare antreprenorială;

-

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de
afaceri finanțate din fonduri FSE;
Etapa a III-a – Program de monitorizare a
funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate.

-

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
- furnizori de FPC
autorizaţi, publici şi
privaţi;
- organizaţii
sindicale şi
patronate;
- membri ai
Comitetelor
Sectoriale şi
Comitete Sectoriale
cu personalitate
juridică;
- autorităţi ale
administraţiei
publice locale
(unităţi
administrativteritoriale);
- asociaţii
profesionale;
- camere de comerţ
şi industrie;
- ONG-uri;
- universități;
- Ministerul
Economiei,
Comerţului şi
Mediului de Afaceri
şi instituţii/ agenţii/
organizaţii
subordonate/
coordonate de
acesta;
- parteneriate între
categoriile mai sus
menționate.

Valoare
maximă
eligibilă a
proiectului nu
trebuie să
depășească
echivalentul în
lei al sumei de
5.000.000 euro,
calculat la
cursul Inforeuro
aferent lunii
august 2016.

A. Contribuția
solicitantului
pentru
cheltuielile care
nu fac obiectul
schemei de
minimis trebuie
să reprezinte
max. 40% din
valoarea
proiectului iar
contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
din totalul
costurilor
eligibile este
următoarea:
0% - Beneficiari
persoane
juridice de
drept privat
fără scop
patrimonialsolicitant
individual nu în
parteneriat
2%- Instituții
publice
finanțate
integral din
venituri proprii
sau parțial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor
sociale de stat
sau bugetele
fondurilor
speciale,
instituții de
învățământ

Dată lansare : cu
12 octombrie
2016, ora 14 :00

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Dată închidere :
29 noiembrie
2016, ora 16 :00

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

9

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

superior
acreditate care
nu fac parte din
categoriile
anterioare de
beneficiari;
5% - Beneficiari
persoane
juridice de
drept privat cu
scop
patrimonial;
15% Beneficiari
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurărilor
sociale de stat și
ai bugetelor
fondurilor
speciale și
entitățile
afiliate în
subordinea sau
în coordonare
finanțate
integral din
bugetele
acestora;
B. Contribuția
minimă eligibilă
a solicitantului
pentru
cheltuielile care
fac obiectul
schemei de
ajutor de
minimis din
totalul
costurilor
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Axa prioritară

4. Incluziune socială

Domeniu de
intervenţie
8. Îmbunatatirea
nivelului
de
competente
al
profesionistilor
din
sectorul
medical

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Activitățile eligibile sunt:
- Activitatea 1: Furnizarea programelor de formare
profesională specifică pentru personalul medical
implicat în implementarea programelor prioritare la
nivel național și local (nivel regional, județean) de
sănătate;

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
Ministerul Sănătății,
Ministerul Sănătății
în parteneriat cu
actori relevanți 7
(alte autorități
publice,
universități, ONGuri relevante)
Autorități publice
(inclusiv cei din
autoritățile de
sănătate publică,
institutele şi
instituțiile
medicale)
Autorități publice
(inclusiv cei din
autoritățile de
sănătate publică,
institutele şi
instituțiile
medicale) în
parteneriat cu
actori relevanți (alte
autorități publice,
universități, ONGuri relevante).

Valoarea
minimă eligibilă
a unui proiect
este de
1.200.000 euro;
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este de
3.000.000 euro;

Contribuţia
solicitantului
eligibile este 0.
Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
din totalul
costurilor
eligibile este
următoarea:
0% - Beneficiari
persoane
juridice de
drept privat
fără scop
patrimonialsolicitant
individual nu în
parteneriat
2%- Instituții
publice
finanțate
integral din
venituri proprii
sau parțial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor
sociale de stat
sau bugetele
fondurilor
speciale,
instituții de
învățământ
superior
acreditate care
nu fac parte din
categoriile
anterioare de
beneficiari;
5% - Beneficiari
persoane
juridice de
drept privat cu

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Dată lansare:
17.10.2016 ora
15.00

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Dată închidere:
16.12.2016, ora
16.00.

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

scop
patrimonial;
15% Beneficiari
ordonatori de
credite ai
bugetului de
stat, bugetului
asigurărilor
sociale de stat și
ai bugetelor
fondurilor
speciale și
entitățile
afiliate în
subordinea sau
în coordonare
finanțate
integral din
bugetele
acestora;
16. Consolidarea
capacitatii
întreprinderilor
de
economie
sociala
de
a
functiona într-o
maniera
autosustenabila

Activitățile eligibile sunt:
- consiliere, mentorat și formare (profesională și/sau în
domeniul social) și dezvoltarea abilităților persoanelor
implicate în întreprindere;
-servicii
de
consultanță
pentru
dezvoltarea
întreprinderii, de ex., pentru dezvoltarea de noi
produse, dezvoltarea mărcii, eficientizarea modelului de
afaceri etc.;
- dezvoltarea capacității de producție, de furnizare de
bunuri, de execuție de lucrări și/sau de prestare de
servicii a întreprinderii, inclusiv prin identificarea și/sau
dezvoltarea de piețe de desfacere;
-promovarea vizibilității întreprinderii sociale, inclusiv a
întreprinderii sociale de inserție, respectiv a mărcii
sociale și/sau a atestatului de întreprindere socială, a
formelor de acțiune specifice acestor întreprinderi,

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
1.societăți
cooperative de
gradul I, care
funcţionează în
baza Legii nr.
1/2005 privind
organizarea şi
funcţionarea
cooperaţiei,
republicată;
2.cooperative de
credit, care
funcţionează în
baza Ordonanţei de
urgenţă a

Valoarea
minimă eligibilă
a unui proiect
este de 40.000
euro;
Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este de
100.000.000
euro

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă
a proiectului
propus, care va
fi suportat de
solicitant. În
cadrul
prezentului ghid
al solicitantului
–
condiții
specifice,
pentru
cheltuielile care
fac obiectul

Informaţii
suplimentare
Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene
8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice

Dată lansare:
21.09.2016 ora
14.00
Dată închidere:
14.11.2016, ora
16.00.

Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

inclusiv a principiilor economiei sociale, de exemplu,
prin participarea la târguri;

Guvernului nr.
99/2006 privind
instituţiile de credit
şi adecvarea
capitalului,
aprobată cu
modificări şi
completări prin
Legea nr. 227/2007,
cu modificările şi
completările
ulterioare;
3.asociaţii sau
fundaţii, care
funcţionează în
baza Ordonanţei
Guvernului nr.
26/2000 cu
privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată
cu modificări şi
completări prin
Legea nr. 246/2005,
cu modificările şi
completările
ulterioare;
4. case de ajutor
reciproc ale
salariaţilor, care
funcţionează în
baza Legii nr.
122/1996 privind
regimul juridic al
caselor de ajutor
reciproc ale
salariaţilor şi al
uniunilor acestora,
republicată;
5. case de ajutor
reciproc ale
pensionarilor, care
sunt înfiinţate şi

-accesibilizarea locurilor de muncă în funcţie de nevoile
persoanelor și adaptarea locului de muncă la
capacitatea persoanei, în vederea desfăşurării activităţii
în cadrul întreprinderilor sociale și întreprinderilor
sociale de inserţie;
- transferul de know-how către/ de la alte comunităţi şi
actori relevanţi la nivel de ţară sau din alte State
Membre ale Uniunii Europene;
-activități de dezvoltare a misiunii/ programelor sociale
a întreprinderii, prin implicarea actorilor relevanţi de pe
piaţa muncii, din sistemul de învăţământ/ de asistenţă
medicală/ de asistență socială sau din administraţia
locală/ centrală, în vederea creșterii implicării în
furnizarea de servicii pentru grupurile vulnerabile,
reţele de sprijin şi de cooperare, diseminarea de bune
practici;
-alte activități în vederea consolidării capacității
întreprinderilor sociale de a funcționa într-o manieră
sustenabilă.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

schemei de
ajutor de
minimis,
contribuția
minimă a
solicitantului
din totalul
costurilor
eligibile este 0.
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Axa prioritară

5. Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității

Domeniu de
intervenţie

5.1: Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
și excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din orașe
cu peste 20.000
locuitori, cu
accent pe cele cu
populație
aparținând

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Activitățile eligibile sunt:
1.Activitatea cadru I: Înființarea noului GAL/ adaptarea
GAL deja înființat conform cerințelor DLRC pentru
perioada de programare 2014-2020 (dacă este cazul);
2.Activitatea cadru II: Delimitarea comunității
marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a
zonei/zonelor urbane marginalizate;
3.Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali și
mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL;
4.Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL și a listei
indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor
fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală.

Solicitanţi eligibili
funcţionează în
baza Legii
nr. 540/2002
privind casele de
ajutor reciproc ale
pensionarilor, cu
modificările şi
completările
ulterioare;
6. federaţii sau
uniuni ale
persoanelor juridice
de la 1-5;
7. orice alte
categorie de
persoană juridică
care respectă,
conform actelor
legale de
înfiinţare şi
organizare,
cumulativ, definiţia
şi principiile
economiei sociale
prevăzute în
Legea economiei
sociale.
Categoriile
de
solicitanți eligibili
sunt:
Autoritățile publice
locale
în
parteneriat
cu
actori
sociali
relevanți, grupuri
de Acțiune Locală

Valoare grant

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este de
50.000.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Contribuția
eligibilă minimă
a solicitantului
este de 5 %,
reprezentand
cofinantarea
nationala

Dată lansare:
03.10.2016 ora
17.00

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Dată închidere:
14.11.2016, ora
16.00.

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

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

6. Educatie si
competențe

10.iv:
Îmbunătățirea
utilității
sistemelor de
educație și
formare pentru
piața muncii,
facilitarea trecerii
de la educație la
muncă și
consolidarea
sistemelor de
educație și
formare
profesională și a
calității lor,
inclusiv prin
mecanisme
pentru

Informaţii
suplimentare
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice

Activitățile eligibile sunt:
-Elaborarea
parteneriatelor/convenţiilor
între
organizatorii (unităţi de învăţământ / instituții de
învățământ superior) şi partenerii de practică (potențiali
angajatori ai viitorilor absolvenți, în special cu entități
din sectoarele economice cu potențial competitiv
identificate conform SNC și din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI);
-Organizarea și derularea programelor de învățare la
locul de muncă (internship/ traineeship, stagii de
practică, instruire practică, laborator tehnologic, etc.),
inclusiv activită ți de tip firmă de exercițiu (în
conformitate cu metodologiile aplicabile fiecărui tip de
activitate, acolo un de este cazul);
-Organizarea competițiilor profesionale, concursurilor
pe meserii, competițiilor și târgurilor pentru firme de
exercițiu;

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
-MENCS și
structuri/agenții/or
ganisme relevante,
subordonate/coord
onate de către
acesta;
-Instituții de
învățământ
superior publice și
private, acreditate;
-Angajatori (în
calitate de
parteneri de
practică);
-Asociații
profesionale;
- Camere de comerț

Valoare
mimimă
eligibilă
este de 75.000
euro;
Valoarea
maximă eligibilă
este de 500.000
euro;

Contribuţia
eligibilă minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus,
conform
cerințelor
prevăzute în
documentul
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional

Dată lansare :
13.10.2016 ora
15.00
Dată închidere :
09.12.2016, ora
16.00.

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene
8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

anticiparea
competențelor,
adaptarea
programelor de
învățământ și
crearea și
dezvoltarea de
sisteme de
învățare bazate
pe muncă,
inclusiv sisteme
de învățare duale
și de ucenicie”.

-Furnizarea de servicii de consiliere și orientare
profesională pentru elevi și studenți, axate pe
dobândirea de competențe care răspund necesităților
pieței muncii;

și industrie;
-ONG-uri;
-Furnizori publici și
privați de orientare
și consiliere
profesională;

-Crearea unui sistem de informare coordonată, în
ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către
rețeaua unităților de învățământ privind nevoile lor de
instruire, precum și de la unitățile de învățământ către
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și
viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Capital Uman
2014-2020.

Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

-Pilotarea de soluții inovative de facilitare a practicii, de
instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare
a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC;
- Organizarea de stagii de practică în state membre ale
Uniunii Europene, unde s-au înregistrat progrese vizibile
în domeniul tehnologiilor, industriilor și serviciilor vizate
de prezentul apel de proiecte.

6. Îmbunatatirea
competentelor
personalului
didactic din
învatamântul
pre-universitar în
vederea
promovarii unor
servicii
educationale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor si a unei
scoli incluzive

Activitățile eligibile sunt:
- Dezvoltare de competențe transversale în domenii
care contribuie la prevenirea/reducerea părăsirii
timpurii a școlii, precum: educația parentală și
implicarea
părinților,
dezvoltarea
copilului,
prevenirea/reducerea absenteismului și abandonului
școlar,
școala
atractivă/incluzivă
metode
de
predare/învățare activ-participative, interactive și
centrate pe copil, implicarea comunității în viața școlii și
alte domenii care răspund nevoii identificate la nivelul
școlii/grădiniței/creșei sprijinite în proiect.
- Activități de instruire/creștere a capacității
profesionale a personalului didactic și de sprijin în
domenii precum: monitorizarea riscului de părăsire
timpurie a școlii și facilitarea dialogului școală-familiecomunitate pentru reducerea acestuia; o mai bună
cunoaștere și aplicare a legislației în vederea respectării

Informaţii
suplimentare

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
MENCS și agenții,
structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordo
narea
MENCS şi alte
organisme publice
cu atribuții în
domeniul educației
şi formării
profesionale,
inclusiv asigurarea
calității în
învățământul
preuniversitar;
Instituții de
învățământ (ISCED

Valoare
mimimă
eligibilă
este de 340.000
euro;
Valoarea
maximă
eligibilă este de
1.450.000 euro;

Contribuţia
eligibilă minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus, care va
fi suportat de
solicitant,
conform
cerințelor
prevăzute în
documentul
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul

Dată lansare :
13.10.2016 ora
15.00
Dată închidere :
15.11.2016, ora
16.00.

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene
8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

dreptului fiecărui copil la educație; dezvoltarea gândirii
critice, a abilităților de comunicare, de leadership, de
lucru în echipă și orice alte domenii care răspund nevoii
identificate
în
proiect
și
contribuie
la
reducerea/prevenirii părăsirii timpurii a școlii.

0) acreditate,
publice sau private,
din rețeaua
școlară națională;
Instituții de
învățământ (ISCED
1-3) acreditate,
publice sau private,
din rețeaua
școlară națională;
Furnizorul de
servicii de
orientare,
consiliere, mediere
școlară și servicii
alternative, publici
și privați ; Parteneri
sociali din
învățământul
preuniversitar;
Instituții de cult și
asociații religioase;
Instituții/agenții
guvernamentale cu
atribuții în
domeniul incluziunii
sociale; Autorități
publice locale cu
atribuții în
domeniul educației
de nivel
preuniversitar;
Administrația
Națională a
Penitenciarelor și
instituții
subordinate;
Organizații
neguvernamentale;
Parteneriatele între
instituțiile de mai
sus.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului
Programului
Operațional
Capital Uman
2014-2020.

Termen limită

Informaţii
suplimentare
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

6.3 ”Reducerea
părăsirii timpurii
a școlii prin
măsuri integrate
de prevenire și de
asigurare a

Activitățile eligibile sunt:

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
-MENCS și agenții,
structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordo
narea;
-MENCS şi alte
organisme publice
cu atribuții în
domeniul educației
şi formării
profesionale,
inclusiv asigurarea
calității în
învățământul
preuniversitar;
-Instituții de
învățământ (ISCED
1-3) acreditate,
publice sau private,
din rețeaua
școlară națională;
-Furnizorul de
servicii de
orientare,
consiliere, mediere
școlară și servicii
alternative, publici
și privați (ex. Centre
Județene de
Resurse și Asistență
Educațională/Centr
ul Municipiului
București de
Resurse și Asistență
Educațională,
cabinete
logopedice,
cabinete de
asistență

Proiecte
combinate:
Valoare
mimimă
eligibilă
este de 425.000
euro;
Valoarea
maximă eligibilă
este de
2.100.000 euro;

Contribuţia
eligibilă minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus,
conform
cerințelor
prevăzute în
documentul
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital Uman
2014-2020.

Dată lansare : 13
septembrie 2016

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

oportunităților
egale pentru
elevii aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității roma
și elevii din
mediul rural/
comunitățile
dezavantajate
socio-economic”.

- Asigurarea de servicii și programe educaționale de
calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii
timpurii a școlii;
-Activități care facilitează accesul
educaționale,
prin
abordarea
copiilor/tinerilor/adulților și familiilor lor;

la

servicii
nevoilor

-Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în creșe,
în grădinițe și în școli;
-Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a
procesului educational;
-Desfășurarea de activități de informare și
conștientizare locală pentru a promova participarea
parentală la îngrijirea și educația timpurie a copilului
(ÎETC) și importanța acesteia pentru dezvoltarea
copiilor, participarea echitabilă și deplină a copiilor în
învățământul obligatoriu, nediscriminarea, precum și
evenimente destinate promovării valorilor incluziunii
sociale cum ar fi: importanța educației, depășirea
prejudecăților, toleranța socială, religioasă sau etnică,
implicarea socială, responsabilitatea civică; activități de
comunicare care vizează schimbarea comportamentelor
influențate de normele sociale și care determină
atitudini precum discriminarea și stigmatizarea cărora
trebuie să le facă față grupurile vulnerabile și orice altă
activitate care contribuie la întărirea rolului școlii în
comunitate;

Dată închidere :
15 noiembrie
2016

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
6.4 ”Creșterea
numărului de
tineri care au
abandonat școala
și de adulți care
nu si-au finalizat
educația
obligatorie care
se reîntorc în
sistemul de
educației și
formare, inclusiv
prin programe de
tip a doua șansă
și programe de
formare
profesională”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Activitățile eligibile sunt:

psihopedagogică
etc.);
- Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar (ex.
organizații
sindicale);
- Instituții de cult și
asociații religioase;
- Instituții/agenții
guvernamentale cu
atribuții în
domeniul incluziunii
sociale;
Autorități publice
locale cu atribuții în
domeniul educației
de nivel
preuniversitar
(conform Legii
administrației
publice locale nr.
215/2001,
acestea sunt
Consiliile Județene
– art. 91 alin (5), pct
1. și Consiliile locale
- art. 38, lit n);
-Administrația
Națională a
Penitenciarelor și
instituții
subordinate;
-Organizații
neguvernamentale;
-Parteneriatele
între instituțiile de
mai sus;

- Asigurarea de servicii și programe educaționale de
calitate destinate prevenirii și reducerii părăsirii
timpurii a școlii;
-Activități care facilitează accesul
educaționale,
prin
abordarea
copiilor/tinerilor/adulților și familiilor lor;

la

servicii
nevoilor

-Sprijin pentru asigurarea educației de calitate în creșe,
în grădinițe și în școli;
-Dezvoltarea unor mecanisme locale de susținere a
procesului educational;
-Desfășurarea de activități de informare și
conștientizare locală pentru a promova participarea
parentală la îngrijirea și educația timpurie a copilului
(ÎETC) și importanța acesteia pentru dezvoltarea
copiilor, participarea echitabilă și deplină a copiilor în
învățământul obligatoriu, nediscriminarea, precum și
evenimente destinate promovării valorilor incluziunii
sociale cum ar fi: importanța educației, depășirea
prejudecăților, toleranța socială, religioasă sau etnică,
implicarea socială, responsabilitatea civică; activități de
comunicare care vizează schimbarea comportamentelor
influențate de normele sociale și care determină
atitudini precum discriminarea și stigmatizarea cărora
trebuie să le facă față grupurile vulnerabile și orice altă
activitate care contribuie la întărirea rolului școlii în
comunitate;

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Contribuţia
eligibilă minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus,
conform
cerințelor
prevăzute în
documentul
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital Uman
2014-2020.

Dată lansare: 13
septembrie 2016

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Dată închidere :
15 noiembrie
2016

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
6.6.
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul pre
universitar în
vederea
promovării unor
servicii
educaționale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor și a unei
școli inclusive”.
Program
”ȘCOALA PENTRU
TOȚI”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Activitățile eligibile sunt:

Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
MENCS și agenții,
structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordo
narea;
-MENCS şi alte
organisme publice
cu atribuții în
domeniul educației
şi formării
profesionale,
inclusiv asigurarea
calității în
învățământul
preuniversitar;
-Instituții de
învățământ (ISCED
0) acreditate,
publice sau private,
din rețeaua
școlară națională;
-Instituții de
învățământ (ISCED
1-3) acreditate,
publice sau private,
din rețeaua
școlară națională
-Furnizorul de
servicii de
orientare,
consiliere, mediere
școlară și servicii
alternative, publici
și privați (ex. Centre
Județene de
Resurse și Asistență
Educațională/Centr
ul Municipiului
București de

- Programe de dezvoltare profesională a cadrelor
didactice și personalului de sprijin;
- Programe de instruire/creșterea a capacității
profesionale a persoanelor care fac parte din echipele
manageriale la nivel de școală, în domeniul elaborării,
implementării,
monitorizării
și
evaluării
strategiilor/planurilor locale de prevenire/reducere a
părăsirii timpurii a școlii, inclusiv pentru identificarea
copiilor în risc de abandon școlar, dezvoltarea și
implementarea planurilor educaționale individualizate,
atragerea de resurse pentru școală, leadership și orice
alt domeniu care contribuie la întărirea capacității
echipei manageriale de a gestiona absenteismul și
abandonul școlar.
- Crearea/dezvoltarea de rețele de sprijin profesional
între profesori/profesioniști în educație, inclusiv
activități de schimb de experiență, cu accent pe sprijin
intercolegial acordat celor care își desfășoară activitatea
în școlile țintă etc;
- Atragerea cadrelor didactice calificate în școlile cu
copii cu risc educațional, prin activități menite să
faciliteze motivarea acestora și rămânerea lor în același
post mai mulți ani, pentru a asigura continuitatea, prin:
acordarea de stimulente pentru performanță (de tip
bursă), pentru cadrele didactice care lucreză în școlile
defavorizate și participă la programe de dezvoltare de
competențe transversal sau acordarea unui pachet de
mobilitate profesională prin acordarea unei subvenții
care poate acoperi o parte din nevoile de cazare pentru
cadrele didactice care se mută într-o altă localitate
decât cea de domiciliu pentru a lucra într-o școală țintă
sau transport pentru cei care comută zilnic.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare
Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene
8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Resurse și Asistență
Educațională,
cabinete
logopedice,
cabinete de
asistență
psihopedagogică
etc.);
-Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar (ex.
organizații
sindicale);
- Instituții de cult și
asociații religioase;
- Instituții/agenții
guvernamentale cu
atribuții în
domeniul incluziunii
sociale; Autorități
publice locale cu
atribuții în
domeniul educației
de nivel
preuniversitar
(conform Legii
administrației
publice locale nr.
215/2001,
acestea sunt
Consiliile Județene
– art. 91 alin (5), pct
1. și Consiliile locale
- art. 38, lit n);
-Administrația
Națională a
Penitenciarelor și
instituții
subordinate;
-Organizații
neguvernamentale;
-Parteneriatele
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Axa prioritară

6. Educatie si
competențe

Domeniu de
intervenţie

6.6
„Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic
din
învățământul
pre-universitar în
vederea
promovării unor
servicii
educaționale de
calitate orientate
pe
nevoile
elevilor și ale
unei
școli
incluzive”.
PROGRAMUL
„PROFESORI
MOTIVAȚI
ÎN
ȘCOLI
DEFAVORIZATE”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Activitățile eligibile sunt:
- Perfecționarea profesională specializată pentru
personalul didactic din învățământul preuniversitar în
vederea extinderii unor practici manageriale noi, a
utilizării TIC în procesul de predare, a promovării unor
servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile
elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru
educația timpurie, pentru prevenirea și reducerea
timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activparticipative de educaţie bazate pe noul curriculum
centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor, în
special în cazul personalului care lucrează cu copiii
aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv copii
aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale,
copii din comunitățile dezavantajate socioeconomic;
- Evaluarea și validarea competențelor obținute de
cadrele didactice/ personalul de sprijin prin rute
alternative de formare;
- Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate
pentru personalul didactic (de exemplu, cu programul
Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care
valorifică rezultatele mobilităților anterioare ale
personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în
vederea completării perfecționării continue a acestuia
în relație cu domeniile de formare stabilite în cadrul
AP6, în cadrul PI;
- Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor
specifice stabilite în cadrul acestei PI (ex activități de
formare care promovează incluziunea, activități de
formare în aria elaborării de resurse educaționale
deschise pentru facilitarea implementării curriculumului
revizuit, activități de formare pentru echipele
manageriale în aria monitorizării impactului măsurilor
privind creșterea accesului la educație etc).

Solicitanţi eligibili
între instituțiile de
mai sus;
Categoriile de
solicitanți eligibili
sunt:
- Ministerul
Educației Naționale
și Cercetării
Științifice (MENCS)
și agenții,
structuri/alte
organisme
aflate în
subordinea/coordo
narea MENCS şi alte
organisme publice
cu atribuții în
domeniul educației
şi
formării
profesionale
-Organizații
neguvernamentale
-Unități de
învățământ (ISCED
1-3) acreditate,
publice sau private,
din rețeaua școlară
națională;
-Furnizori de servicii
de orientare,
consiliere, mediere
școlară și servicii
alternative, publici
și privați;
- Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar (ex.
organizații
sindicale);
-Autorități publice
locale cu atribuții în

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

Valoare
maximă
eligibilă pentru
proiectele mari
(care includ
minimum 300
de persoane din
grupul țintă, din
aceeași
categorie de
regiune de
dezvoltare) este
de 1.500.000
euro;

Contribuţia
eligibilă minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus,
conform
cerințelor
prevăzute în
documentul
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital Uman
2014-2020.

Dată lansare : 13
septembrie 2016,
ora 15.00

Autoritatea de
Management
Ministerul
Fondurilor
Europene

Valoare
maximă eligibilă
pentru
proiectele mici
(care includ
minimum 90 de
persoane din
grupul țintă, din
același
categorie de
regiune)
cu o valoare
maximă de
450.000 euro.

Dată închidere:
15 noiembrie
2016, ora 17.00

8 Organisme
Intermeiare
Regionale
Organismul
Intermediar
Ministerul
Muncii, Familiei
și Protecție
Sociale și
Persoanelor
Vârstnice
Organismul
Intermediar
Ministerul
Educației
Naționale și
Cercetării
Științifice
Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Informaţii
suplimentare

domeniul educației
de nivel
preuniversitar;
-Administrația
Națională a
Penitenciarelor și
instituții
subordonate;
-Parteneriate între
entitățile mai sus
menționate.
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3. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

1. Dezvoltarea
reţelei TEN-T pe
teritoriul României

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

- Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T

- Administratorul

centrale (conform standardului definit prin MPGT:

infrastructurii de

autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale),

transport rutier de

inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente

interes european şi

reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent);

naţional, desemnat

investiţiile prevăzute în cadrul acestui obiectiv

conform legislaţiei în

vizează, cu precădere, creşterea standardului

vigoare, cu atribuţii în

tronsonului finanţat;

dezvoltarea proiectelor

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea

de investiţii

portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-

(Compania Națională de

2020 şi post-2020.

Autostrăzi și Drumuri

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

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

75% Fondul de
Coeziune și 25%
Bugetul de Stat

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.fond
uri-ue.ro

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

http://www.fond
uristructurale.ro/

Naționale din România
S.A., care funcționează
sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor).
OS 1.2. Creștere
a mobilității pe
rețeaua
feroviară TENT centrală

- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii

- Administratorul

feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, inclusiv

infrastructurii de

achiziția materialului rulant necesar operării pe

transport feroviar,

rețelele construite, a componentei ERTMS

desemnat conform

aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale

legislaţiei în vigoare, cu

cu impact major asupra valorificării transportului

atribuţii în dezvoltarea

feroviar pe reţeaua TEN-T central;

proiectelor de investiţii;

- Realizarea de studii pentru linia de cale ferată de

- Parteneriate cu alţi

mare viteză;

potenţiali beneficiari;

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea

- Ministerul

portofoliului de proiecte pentru perioada 2014-

Transporturilor;

http://www.fond
uristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
2020 şi post-2020.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

- Alte structuri
desemnate prin ghidul
solicitantului

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

- Investiţii în infrastructura de metrou, constând în

- METROREX

construirea de noi tronsoane, inclusiv staţiile
aferente, conform conform Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă în Bucureşti-Ilfov şi strategiei de

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

dezvoltare a transportului urban cu metroul;

http://www.fond
uristructurale.ro/

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

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

- Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T

- Administratorul

globale (conform standardului definit prin MPGT:

infrastructurii de

autostrăzi / drumuri expres /drumuri

transport rutier de

naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv construcţia

interes european şi

de variante de ocolire (conform standardului tehnic

naţional, desemnat

adecvat), în completarea investiţiilor din Fond de

conform legislaţiei în

Coeziune; investiţiile prevăzute în cadrul acestui

vigoare, cu atribuţii în

http://www.fond
uristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

obiectiv vizează, cu precădere, creşterea

dezvoltarea proiectelor

standardului tronsonului finanţat;

de investiţii

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea

(Compania Națională de

portofoliului de proiecte eligibile din POIM

Autostrăzi și Drumuri

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere:
01.06.2016
–
31.12.2018

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

Naționale din România
S.A., care funcționează
sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor).
OS 2.2.
Creșterea
accesibilității
zonelor cu o
conectivitate
redusă la
infrastructura
rutiera a TEN-T

- Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere,

- Administratorul

inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform

infrastructurii de

standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri

transport rutier de

expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi Euro

interes european şi

Trans) care asigură o conexiune adecvată la

naţional, desemnat

rețeauau TEN-T sau creşterea accesibilităţii

conform legislaţiei în

regionale;

vigoare, cu atribuţii în

- Sprijin pentru beneficiari în pregătirea

dezvoltarea proiectelor

portofoliului de proiecte eligibile din POIM

de investiţii

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

75% Fondul de
Coeziune și 25%
Bugetul de Stat

http://www.fon
duristructurale.ro/

(Compania Națională de
Autostrăzi și Drumuri
Naționale din România
S.A., care funcționează
sub autoritatea
Ministerului
Transporturilor).
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Axa prioritară

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

- Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului şi

- Administratori de

securităţii transporturilor pentru toate modurile de

infrastructură de

transport prin acțiuni specifice de tipul, dar nu

transport pentru toate

exclusiv:

modurile (inclusiv

- Implementarea mijloacelor de semnalizare

parteneriate cu alte

orizontală şi verticală

instituţii publice)

- Implementarea unor măsuri specifice în

- Autorităţile publice

localităţile liniare de-a lungul drumurilor europene

locale care gestionează

şi naţionale (semnalizarea trecerilor de pietoni,

infrastructura din

benzi de viraj, stații de autobuz laterale, parcări,

interiorul localităţilor/

etc.)

infrastructură rutieră de

- Construcția unor bariere de tip New Jersey pe

tip drum naţional care

toate drumurile naționale cu 4 benzi fără protecție

face legături interurbane

între sensurile de mers

- Poliția rutieră și Poliția

- Trecerea la un profil de 2+1 benzi alternativ pe

Transporturi, individual

sensurile de mers pe toate drumurile naţionale cu

sau în parteneriat sau cu

profil periculos (tip „2 x 1.5” benzi) prin

aplicantul pentru

- Implementarea sistemelor de transport

proiectele de siguranţă şi

inteligente (ex. ERTMS, VTMIS, Ro-RIS) şi a

securitate

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

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

Perioada de
depunere:
25.07.2016
–
31.12.2018

http://www.fond
uri-ue.ro
http://www.fond
uristructurale.ro/

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
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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.fond
uri-ue.ro

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).

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

- Investiţii în infrastructura de acces în punctele de

- Ministerul

trecere a frontierei, inclusiv în vamă,

Transporturilor

- Crearea, extinderea şi modernizarea

- ANAF

infrastructurii de control vamal şi rutiere în

- Operatorul de

birourile vamale, inclusiv a clădirilor aferente;

infrastructură la punctul

- Achiziţia de echipamente specifice activităţii de

de trecere a frontierei

control vamal nedistructiv, inclusiv achiziţionarea

- Poliţia rutieră / Poliția

de echipamente de scanare;

Transporturi/ Poliţia de

- Achiziţia de instrumente şi echipamente aferente

frontieră

http://www.fond
uristructurale.ro/

activităţii de monitorizare dinamică a perimetrului
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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.fond
uri-ue.ro

şi dirijare a traficului;
- Sprijin pentru identificarea cauzelor întârzierilor
în punctele de trecere a frontierei și pentru
dezvoltarea portofoliului de proiecte;
OS 2.7. Creștere
a sustenabilității
și calității
transportului
feroviar

- Susținerea pachetului de măsuri de reformă a

- Autoritatea

sistemului feroviar, în acord cu propunerile

responsabilă cu

formulate prin MPGT și studiile de fundamentare

realizarea reformei

- Studii și investiții în eficientizarea calității

feroviare (MT/ARF)

serviciului oferit prin sprijinirea procesului de

- Administratorul

reformă

infrastructurii de

- Investiţii integrate orientate spre îmbunătățirea

transport feroviar de

rapidă a calității serviciilor pe magistralele

interes naţional.

prioritare, cuprinzând: (i) achiziția de material

- Ministerul

rulant modern, eficient (inclusiv pentru intervenții

Transporturilor

de deszăpezire) și cu capacități de

- Alte categorii de

interoperabilitate (ERTMS); (ii) îmbunătățirea

beneficiari relevante

http://www.fond
uristructurale.ro/

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,
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada
de
depunere:
25 aprilie
2016 – 31
decembrie
2018.

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

cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T centrale
- Sprijin pentru beneficiari pentru pregătirea
portofoliului de proiecte 2014-2020 şi post-2020
3.Dezvoltarea
infrastructurii de
mediu în condiții de
management
eficient al resurselor

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

- Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea

- Asociaţiile de

sistemelor integrate de management al deşeurilor,

Dezvoltare

cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire,

Intercomunitară prin

pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode

Consiliile Județene/

de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare):

Primăria Municipiului

închiderea și reabilitarea de depozite neconforme

Bucureşti

şi deschiderea/extinderea de noi depozite,

Bugetul apelului este
de 351.857.279 €
(alocare neta fara
rezerva de
performanță) din
care:
a) 281.955.899 €
pentru proiectele
fazate

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

b) 69.901.380 €
pentru proiectele noi

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

http://www.fond
uristructurale.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.

management al deşeurilor la nivelul municipiului
Bucureşti;
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte
aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după
caz).
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

- Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi

- Asociaţiile de

fazate), cu următoarele tipuri de subacţiuni:

Dezvoltare

- Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi

Intercomunitară prin

a staţiilor de epurare a apelor uzate (cu treaptă

Operatorii Regionali (OR)

terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care

de Apă

asigură colectarea şi epurarea încărcării organice

- Pentru investițiile

biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000

aferente Municipiului

l.e., acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste

București, beneficiarul

10.000 l.e.;

proiectului va fi Primăria

- Implementarea şi eficientizarea managementului

Municipiului București.

nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare

- Ministerul Mediului,

a apelor uzate;

Apelor și Pădurilor va

- Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a

promova operaţiunile

apei potabile, împreună cu măsuri de creştere a

vizând îmbunătăţirea

siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de

monitorizării

contaminare a apei potabile.

substanţelor deversate

- Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de

în ape și a apei potabile,

transport şi distribuţie a apei;

prin Administraţia

- Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii

Naţională ”Apele

sistemelor centralizate de alimentare cu apă în

Române”, şi prin

localităţile urbane şi rurale.

Ministerul Sănătăţii

- Dezvoltarea unui laborator naţional pentru
îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate
în ape, acordându-se prioritate în special
substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile

Valoare grant
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
b) 20.000.000 €
pentru dezvoltarea
laboratorului
naționa.

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

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Tipul
apelului
este apel
de proiecte
pe bază de
listă de
proiecte
prioritare
sau
preidentific
ate, iar
termenul
de
depunere
este data
de
31.12.2018

http://www.fond
uri-ue.ro
http://www.fond
uristructurale.ro/

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)
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

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

OS 4.1. Creștere
a gradului de
protecțe și
conservare a
biodiversități
și refacerea
ecosistemelor de
gradate

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

- Continuarea elaborării planurilor de

-MMAP/

management/seturilor de măsuri de conservare /

ANPMGNM/

planurilor de acțiune pentru ariile naturale

APM/

protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și

ANAR/ANAP

pentru speciile de interes comunitar neacoperite

- Institute de cercetare

de proiectele anterioare, cu accent pe:

- Universităţi

- Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi

- ONG-uri

evaluarea stării de conservare a speciilor şi

- Custozi/ Administratori

habitatelor de importanţă comunitară;

ai ariilor naturale

- Inventarierea speciilor sălbatice de interes

protejate

comunitar în vederea determinării măsurilor

- Autorități ale

pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de

administrației publice

conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă

centrale/locale

comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;
- Alte activități necesare specifice elaborării

- Alte structuri în

planurilor de management.

coordonarea

- Implementarea planurilor de management /

/subordonarea

seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de

autorităţilor centrale /

acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru

locale

Valoare grant
240.094.117 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță) din
care:
a) 44.825.412 €
pentru elaborarea
planurilor de
management;
b) 175.268.705 €
pentru
implementarea
măsurilor prevăzute
în planurile de
managemnet;
c) 20.000.000 €
pentru acțiuni de
completare a
nivelului de
cunoaștere a
biodiversității și
ecosistemelor

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională şi 15%
buget de stat,
având în vedere
interesul public şi
voluntar al
măsurilor
propuse spre
finanţare în
vederea
protecţiei şi
conservării
biodiversităţii,
neexistând niciun
beneficiu direct
din perspectiva
solicitantului

Apelul va fi
de tip
competitiv
cu
depunere
continua.
Proiectele
pentru
acest sector
se vor
putea
depune in
perioada 18
iulie 2016
(ora 10.00)
– 30 iunie
2018 (ora
10.00),
stabilirea
datei de
incepere
evaluare
cereri de
finantare:
12.08.2016.

http://www.fond
uri-ue.ro
http://www.fond
uristructurale.ro/

speciile de interes comunitar aprobate (inclusiv
cele situate în mediul marin), în special:
- Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia
ecologică a ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor
naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;
- Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară;
- Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice
la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei

32

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

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

biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei
pentru lucrările de barare transversală a cursului
de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea
albiei și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor
de apă, etc);
- Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice,
crearea și menţinerea coridoarelor de migraţie a
speciilor, conservarea conectivităţii şi
funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii
protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;
- Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor
de management.
- Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate
şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare
ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale
protejate, în acord cu obiectivele europene în
domeniu, inclusiv în mediul marin;
- Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a
biodiversităţii şi ecosistemelor (monitorizarea şi
evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea
factorilor de presiune exercitaţi asupra
biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.)

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

- Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de

- Ministerul Mediului,

echipamente de monitorizare a poluanților și

Apelor şi Pădurilor

instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de
echipamente de monitorizare a unor poluanți noi,
pentru care până în acest moment nu există
determinări;

15.294.118 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

http://www.fond
uristructurale.ro/

33

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
dezvoltarea
instrumentelor
de monitorizare

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

– 31
decembrie
2018.

- 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.

5. Promovarea
adaptării la
schimbările
climatice,
prevenirea și
gestionarea
riscurilor

OS 5.2. Creștere
a nivelului de
pregatire pentru
o reacție rapidă
și eficientă la
dezastre a
echipajelor de
intervenție

- Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare

- Inspectoratul General

pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi

pentru Situaţii de

echipament de intervenţie care să permită

Urgenţă şi structurile din

reducerea timpului de intervenţie în caz de

subordine, precum şi

dezastre, răspunsul în caz de dezastru major,

alte instituţii specializate

protecţia personalului de intervenţie, creşterea

care pot interveni pentru

eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;

gestionarea unor situații

- Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de

de urgență specifice (ex.

pregătire a personalului din serviciile de urgenţă

ARSVOM pentru

profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor

accidentele pe mare și

şi poligoanelor specializate de pregătire în

intervenții în caz de

domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile

poluare), acestea

şi asanarea de muniţie;

depunând proiectele în

- Modernizarea sistemului de comandă a

parteneriat cu IGSU, ca

incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea

responsabil la nivel

asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii

național privind

în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;

managementul situațiilor

- Constituirea şi dotarea unor centre regionale de

de urgență (ca lider sau

intervenţie multi-risc în vederea asigurării unui

junior)

- valoarea maximă
5 .000.000 euro
- valoarea minimă
100.000 euro

Alocare 103,85
milioane euro,
din care:
89,37 milioane
euro FEDR și 16,6
milioane euro
cofinanțare din
bugetul de stat.

Proiectele
pentru
acest sector
se vor
putea
depune in
perioada 25
aprilie 2016
–1
februarie
2017.

http://www.fond
uri-ue.ro
http://www.fond
uristructurale.ro/

răspuns oportun şi eficient la nivel regional şi
completarea şi dotarea centrelor rapide de
intervenţie
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Axa prioritară
6. Promovarea
energiei curate și
eficienței
energetice în
vederea
susținerii unei
economii cu
emisii scazute
de carbon

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

- Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de

- Unităţi administrativ

producţie a energiei electrice şi/sau termice din

teritoriale în raza cărora

biomasă şi biogaz:

există potenţial de

- Realizarea şi modernizarea capacităţilor de

utilizare a resurselor de

producţie a energiei termice pe bază de energie

energie regenerabile de

geotermale

tip geotermal sau

- Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi

biomasă/biogaz;

Valoare grant
20.964.706 €
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului
85% FEDR +
15% buget de
stat

modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei
electrice, în scopul preluării energiei produse din

- Societăţi comerciale

resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a

care au ca activitate

funcţionării SEN

producerea de energie în

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.fond
uri-ue.ro

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

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

http://www.fond
uristructurale.ro/

scopul comercializării.

OS 6.2.
Reducerea
consumului de
energie la
nivelul
consumatorilor
industriali

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

- 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

11.752.941€
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85% FEDR +
15% buget de
stat

http://www.fond
uristructurale.ro/

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
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

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

aplicării măsurilor de
creştere a eficienţei
energetice
OS 6.3.
Reducerea
consumului
mediu de
energie
electrică la
nivelul
locuințelor

- Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă

-

omogenă de consumatori casnici de energie

Operatorii de distribuţie

electrică (proiecte demonstrative la nivelul

concesionari ai

regiunilor acoperite de operatorii de distribuție

serviciului public de

concesionari)

energie electrică, care se
supun obligaţiilor de
implementare a
contorizării inteligente în

38.117.647€
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

85% FEDR +
15% buget de
stat

http://www.fond
uristructurale.ro/

proporţie de 80% până în
2020 (conform Ordinului
ANRE nr. 145/2014
privind implementarea
sistemelor de măsurare
inteligentă a energiei
electrice).
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Axa prioritară
7. Creșterea
eficienței
energetice la
nivelul
sistemului
centralizat
de termoficare în
orașele selectate

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

- Modernizarea/extinderea reţelelor termice

- Autoritățile publice

primare şi secundare din sistemele de alimentare

locale din localitățile

cu energie termică, inclusiv a punctelor termice;

selectate (unitățile

extinderea reţelei de transport şi distribuţia va fi

administrative

finanţabilă doar în contextul în care reţeauau

teritoriale)

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.fond
uri-ue.ro

Solicitările
se vor primi
în perioada
15.06.2016
–
31.12.2017

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

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)

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

- 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

- Municipiul Bucureşti

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

b) Pentru
proiectele fazate
se va aplica nonfunding-gap-ul
calculat pentru
proiectul
anterior, iar
pentru restul de
finanțare se vor
aplica procentele
aferente
perioadei 20142020
Pentru proiectul
major de
termoficare din
municipiul
București
contributia este
de 85% Fondul
de Coeziune, 13%

http://www.fond
uristructurale.ro/

http://www.fond
uristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
în Municipiul
București

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Solicitările
se vor
primi în
perioada
15.06.2016
–
30.06.2018

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

Buget de Stat si
2% Buget Local

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).

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

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

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

- Transelectrica

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)

http://www.fond
uristructurale.ro/
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

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.fond
uri-ue.ro
http://www.fond
uristructurale.ro/
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4. 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

Solicitanţi
eligibili

1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Investiții pentru
departamentele de CD ale întreprinderilor –
Secţiunea A.

apelurile
reconstituite se
adresează strict
solicitanţilor din
anul 2015

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

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

Proiecte de cercetare-inovare atât pentru organizații de
cercetare cât și pentru întreprinderi
1. RO-ECSEL
2. COMPLEMENT
3. RO-EIT
4. RO-ESFRI-ERIC
Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici
si mijlocii:
5. FINALIST-IMM
Proiecte suport pentru organizații de cercetare:
6. CENTRE – SUPORT
7. CATEDRA -ERA
8. TEAMING

Valoare
grant

Grantul se
acordă în
funcţie de tipul
de proiect:
- RO-ECSEL
6 mil lei
- COMPLEMENT
9 mil lei
- RO-EIT 2 mil lei
- RO-ESFRI-ERI
4,5 mil lei
- FINALIST-IMM
11 mil lei
- CENTRE –
SUPORT 3 mil
lei
- CATEDRA-ERA
20 mil lei
- TEAMING
20 mil lei
Valoarea totală
a oricărui tip de
proiect din
cadrul acestei
acțiuni (costuri
eligibile şi
neeligibile) nu
poate depăşi
echivalentul în
lei a 50 milioane

Contribuţia
solicitantului

-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Începând cu
data
29.08.2016, a
fost lansat
apelul
reconstituit
pentru
păstrarea
pistei de audit
Termenul limită
de depunere a
cererilor de
finanţare
pentru Centre
suport este de
doua luni de la
deschiderea
competitiei/
apelului in
MySMIS

http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-am-oi

http://www.poc.r
esearch.ro/actiuni
-1-1-3

40

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Începând cu
data
29.08.2016, a
fost lansat
apelul
reconstituit
pentru
păstrarea
pistei de audit
Deschidere apel
9 iunie 2016,
ora 9:00,
- apel deschis
până la
epuizarea
bugelui alocat.

http://www.fon
duriue.ro/presa/no
utati-am-oi

euro.

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

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

1.1.4 Atragerea de personal cu competenţe
avansate din străinătate pentru consolidarea
capacităţii cercetare-dezvoltare – Secţiunea E.

apelurile
reconstituite se
adresează strict
solicitanţilor din
anul 2015

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

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

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.

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

http://fonduri.mc
si.ro/?q=node/30
2
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili
operaţională.

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile şi 2%
rata de
cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.
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5. 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

Solicitanţi eligibili

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

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

Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023

-MFE prin Direcția Generală
Coordonare de Sistem și Monitorizare;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POAT;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POIM;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POC;
-Oranismul Intermediar pentru
Energie;
-Organismul Intermediar pentru
Cercetare;
-Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societății Informaționale;
-Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice;
-Asociaţia pentru Dezvoltarea
Intercomunitară ITI Delta Dunării;
-Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor;

Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023

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

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

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

2. Sprijin pentru
coordonarea,
gestionarea și
controlul FESI

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

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

Solicitanţi eligibili
-Ministerul pentru Societatea
Informațională
-MFE prin Unitatea de Comunicare
Publică și Informare privind
Instrumentele Structurale;
-Departamentul pentru Luptă
Antifraudă

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023

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

-MFE prin Direcția Generală de
Analiză, Programare și Evaluare;
-MFE prin Direcția Coordonare de
Sistem și Monitorizare

Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023

Acţiunea 2.1.1: Activități pentru
îmbunătățirea cadrului și condițiilor
pentru coordonarea și
controlul FESI și pentru gestionarea
POAT, POIM ȘI POC

-MFE (în calitate de coordonator al
implementării şi gestionării fondurilor
ESI);
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POAT;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POIM;
-MFE prin Autoritatea de management
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 Control,
Anticorupție și Integritate;
-Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale;

Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023

Autoritate de
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

Acţiunea 2.1.2: Evaluare la nivelul
AP, POAT, POIM și POC și activități
destinate creșterii culturii
de evaluare pentru FESI
Obiectivul specific
2.2: Dezvoltarea și
menținerea unui
sistem informatic
funcțional și eficient
pentru FSC, precum
și întărirea
capacității
utilizatorilor săi

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

Solicitanţi eligibili
-Organismul Intermediar pentru
Cercetare;
-Organismul Intermediar pentru
Energie;
-Departamentul pentru Lupta
Antifraudă;
-Autoritatea de Certificare şi Plată;
-Autoritatea de Audit;
-MFP prin Direcţia Generală de
Inspecţie 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;
-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

-MFE prin Direcția IT și Coordonare
SMIS;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POAT;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POIM;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POC

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023
Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

3. Creșterea
eficienței și
eficacității resurselor
umane implicate în
sistemul de
coordonare,
gestionare şi control
al FESI în România

Obiectivul specific
3.1: Dezvoltarea
unei politici
îmbunătățite a
managementului
resurselor
umane care să
asigure stabilitatea,
calificarea și
motivarea adecvată
a personalului care
lucrează
în cadrul sistemului
de coordonare,
gestionare și control
al FESI

Acţiunea 3.1.1: 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
pentru POAT;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POIM;
-MFE prin Autoritatea de management
pentru POC;
-Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale;
-Organismul Intermediar pentru
Cercetare;
-Organismul Intermediar 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
-Organismul Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale;
-Organismul Intermediar pentru
Cercetare;
-Organismul Intermediar pentru
Energie;
-Departamentul pentru Lupta
Antifraudă;
-MFP pentru Autoritatea de Certificare
şi Plată și Direcția Generală de
Inspecție

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

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
Perioada de
depunere 15
octombrie 2015
– 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 15
octombrie 2015
– 30 iunie 2023
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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
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
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6. 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


Cererea de proiecte are ca scop
sprijinirea autorităților și instituțiilor
publice în implementarea unitară a
managementului calității și
performanței, implementarea
măsurilor de simplificare pentru
cetățeni, de sistematizare și
simplificare a fondului activ al
legislației, de reducere a poverii
administrative pentru mediul de
afaceri, de creare a cadrului pentru
dezvoltarea la nivel local.

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

- Ministerul Finanțelor
Publice; Ministerul
Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice;
Ministerul Dezvoltării
Regionale și
Administrației Publice;
Ministerul Sănătății;
Ministerul Educației
Naționale și Cercetării
Științifice; Ministerul
Mediului, Apelor și
Pădurilor; Ministerul
Transporturilor;
Ministerul Economiei,
Comerțului și Relațiilor
cu Mediul de Afaceri,
Ministerul Energiei, alte
autorități și instituții ale
administrației publice
centrale.

500.000.000 lei
Suma minimă
aferentă unui
proiect –
700.000 lei
Suma maximă
aferentă unui
proiect –
15.000.000

15% pentru
regiuni mai puțin
dezvoltate;
20% pentru
regiuni mai
dezvoltate

Perioada de
depunere de
fișe de proiect
– 16.12.2016
Perioada de
depunere de
cereri de
finanțare –
24.02.2017

Informaţii
suplimentare
Autoritatea de
Management –
Ministerul
Dezvoltării
Regionale și
Administraţiei
Publice, Direcţia
pentru
Dezvoltarea
Capacităţii
Administrative
Pentru informaţii
suplimentare se
pot consulta
paginile de
internet:
http://www.mdra
p.ro/
www.fonduri-ue.ro
www.fonduriadmi
nistratie.ro
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B. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Axa prioritară
Măsura 4 –
„Investiții în active
fizice”

Domeniu de
intervenţie
” Sub-măsura
4.1a „Investiții în
exploatații
pomicole”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Sunt eligibile cheltuielile
realizate
pentru în proporţie de 50%
Beneficiari
eligibili:
fonduri
nerambursabile
până
urmatoarele activitati:
fermieri, cu exceptia
-investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României
persoanelor fizice
pentru pepiniere și căpșuni în spații protejate și cu
neautorizate;
respectarea zonării speciilor pomicole pentru celelalte
• Grupurile de
tipuri de investiții
producători și
-reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile
cooperative
pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de
(societăților
susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme
cooperative agricole și
de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de
cooperativelor
irigaţii la nivelul exploatațiilor;
- înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru agricole, constituite în
materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea
baza legislației
solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru
naționale în vigoare,
grindină și ploaie;
care activează în
înființarea de pepiniere pentru producerea de material de
sectorul pomicol, cu
înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile
condiția ca investițiile
pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere,
realizate să
pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină
deservească
etc.;
interesele propriilor
-înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de
membri.
depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de
procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de
procesare mobile.
-achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi
echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la nivelul
exploatațiilor remorci agricole/tehnologice, în limita
valorii de piaţă a bunului respectiv.
-achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de
transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării
produselor în cadrul lanțurilor scurte.

Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea Planului de Afaceri

Valoare grant

Fonduri
nerambursabile în
proporţie de 50%
până la maximum
90% din totalul
cheltuielilor
eligibile.
Fondurile
disponibile pentru
această submăsură sunt în
valoare de
70.586.064 euro
din care 5.000.000
euro pentru
obținerea de
material de
înmulțire și
plantare fructifer.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

50% din valoarea
eligibilă aprobată
spre finanțare.

30
noiembrie
2016, ora
16.

Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale(MADR) –
Direcţia Generală
Dezvoltare Rurală

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

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
www.madr

0%
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Axa prioritară
Măsura 06
”Dezvoltarea
exploataţiilor și a
întreprinderilor”

Măsura 4 - Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

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”.

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;

Submăsura 4.2
Sprijin pentru
Investiții în
procesarea/
marketingul

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din
acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:

Valoare grant

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

Persoană fizică
înregistrată şi
autorizată în
conformitate cu
prevederile OUG nr.
44/2008, cu
modificările şi
completările
ulterioare.

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Depunere
continuă
pe suport
de hârtie
până pe
data de 15
decembrie
2016.

Societate cu
răspundere limitată
cu asociat unic/
majoritar .

-Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea
unităților de procesare, inclusiv investiții privind

Întreprinderile
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și
mijlocii conform Legii
346/2004 privind

Rata sprijinului
public
nerambursabil va
fi de 50% din
totalul

50% din valoarea
eligibilă aprobată
spre finanțare.
Principiul de bază

Depunere
continuă
On-line
15

Autoritate de
Management
- Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
produselor
agricole “

Acţiuni/operaţiuni eligibile
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;

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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.

cheltuielilor
eligibile pentru
IMM‐uri și grupuri
de
producători/coop
erative 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
DI 6A . Alocare
2015: 5.177.972
euro

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

decembrie
2016, ora
16.

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
www.madr.
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Submăsura 4.2a
„Investiţii
în
procesarea/mark
etingul
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.

Intensitatea
sprijinului este de
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, procesa
re 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

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

50% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
IMM-uri și 60%
pentru
întreprinderi
mari.

Depunere
continuă
On-line
15
decembrie
2016, ora
16.

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
www.madr

52

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

0%

30
decembrie
2016

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

-1.000.000 euro
pentru proiectele
care nu presupun
investiții care conduc
la un lanț alimentar
integrat;
-1.500.000 euro
pentru proiectele
care conduc la un lanț
alimentar integrat
(colectare, depozitare
, condiționare,
procesare
și comercializare.

Sub-masura 9.1
„Înfiinţarea
grupurilor de
producători în
sectorul agricol”

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,

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și
funcționarea grupurilor de producători
din sectorul agricol, prevăzute în planul de afaceri,
necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse.

Solicitanţii eligibili
pentru sprijinul
acordat prin
Submăsura 9.1 sunt
Grupurile de
producători din
sectorul agricol care
sunt recunoscute
oficial de către MADR
înainte de solicitarea
sprijinului,
dar după 1 ianuarie
2014, conform
legislaţiei naţionale
în vigoare
(Ordonanţa
Guvernului nr.
37/2005
cu
modificările
şi
completările
ulterioare)

SPRIJINUL
NERAMBURSAB
IL va fi de 100%
dar:
· nu va depăși:
– anual 10% din
valoarea
producției
comercializate
– 100.000
euro/ an
Sprijinul
nerambursabil
se va acorda ca
procent din
producția
comercializată
prin intermediul
grupului astfel:
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
grupurilor
de
producători și a
organizațiilor
interprofesionale

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant
Anul I - 10%;
· Anul II - 8%;
· Anul III - 6%;
· Anul IV - 5%;
· Anul IV - 4%;

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare
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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C. ALTE GRANTURI
1. AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU FINANȚARE PRIN IDEI ÎN “ȚARA LUI ANDREI”
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
„Idei din Tara lui Andrei” este un
program prin care OMV Petrom
incurajeaza initiativele sustenabile
ale romanilor care vor sa isi
sprijine comunitatea pentru a se
dezvolta. Programul se desfasoara
sub forma unei competitii
nationale de proiecte.
Prin programul „Idei din Tara lui
Andrei” ne propunem sa finantam
initiative din urmatoarele 2
domenii:
• educatie profesionala
• mediu ale persoanelor fizice,
organizatiilor neguvernamentale,
dar si ale institutiilor de
invatamant si publice.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Proiectele propuse trebuie sa se
desfasoare pe aria geografica
a Romaniei si pot acoperi unul sau ambele
domenii: educatie profesionala si mediu,
atata timp cat activitatile derulate:
• raspund unor nevoi identificate la
nivelul comunitatii;
• respecta categoria in care se incadreaza
proiectul;
• permit obtinerea unor rezultate clare,
vizibile;
• au un impact pe termen lung.

Solicitanti
Competitia „Idei din Tara
lui Andrei” este
destinata persoanelor
fizice (indivizi), organizatiil
or
neguvernamentale si instit
utiilor de
invatamant (scoala
profesionala, universitate
etc.), ca si altor institutii
publice locale
(primarie/consiliu local
etc.) din Romania.

Valoare
grant
150.000 euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

17 noiembrie
2016

http://itla.taralu
iandrei.ro/ideidin-tla

Scopul programului este de a
sprijini dezvoltarea sustenabila a
comunitatilor locale din intreaga
Romanie si incurajarea romanilor
cu spirit de initiativa, care vor sa
sustina comunitatile din Romania
sa produca schimbari in bine, din
interior
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2. START ÎN PROGRAMUL DE GRANTURI – ELECTRICA PUNE ROMÂNIA ÎNTR-O ALTĂ
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
„Electrica pune
Romania intr-o alta
lumina” este
un program prin
care compania
Electrica incurajeaza
initiativele
sustenabile ale
romanilor care vor sa
isi sprijine
comunitatea pentru a
se dezvolta.
Programul se
desfașoara sub forma
unei competitii
nationale de proiecte.
Scopul programului
este de a sprijini
dezvoltarea
sustenabila a
comunitatilor locale si
incurajarea romanilor
care vor sa sustina
comunitatile din
Romania sa produca
schimbari in bine, din
interior.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Prin programul „Electrica pune Romania
intr-o alta lumina” vor fi finantate initiative
din urmatoarele domenii: educatie (pentru
copii si tineri, prin programe educationale);
servicii sociale si de sanatate (pentru
imbunatatirea nivelului de trai, a starii de
sanatate si de a ajuta persoanele cu diverse
deficiente); mediu (sprijina si desfasoara
activitati/proiecte care au ca scop protectia
si responsabilitatea fata de mediul
inconjurator); cultura (desfasoara activitati,
dezvolta proiecte si evenimente impreuna
cu organizatii de renume si ONG-uri in
domeniul cultural) si sport (proiecte care
incurajeaza miscarea si diminuarea
sedentarismului, performanta sportiva).

Competitia „Electrica
pune Romania intr-o
alta lumina” este
destinata persoanelor
fizice (indivizi),
organizatiilor
neguvernamentale si
institutiilor de
invatamant (scoala,
gradinita etc.), precum
si altor institutii publice
locale (spital, primarie,
consiliu local etc.) din
Romania.

Valoare
grant
50.000 euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

24 noiembrie
2016

http://www.elec
trica.ro/csr/prog
ram_granturi/
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3. ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 3: SPRIJIN PENTRU REFORMAREA POLITICILOR. COOPERAREA CU
SOCIETATEA CIVILĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI.
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiectivul prezentei cereri este de a
oferi sprijin structural, denumit
subventie de functionare, organizatiilor
nonguvernamentale europene (ONGuri) si retelelor europene active in
domeniul tineretului si care urmaresc
urmatoarele obiective generale:
— sensibilizarea partilor interesate cu
privire la agenda de politica europeana
in domeniul tineretului, in special la
strategia UE pentru tineret;
— cresterea angajamentului partilor
interesate si a cooperarii cu autoritatile
publice pentru punerea in aplicare a
politicilor si a reformelor in domeniul
tineretului, in special a recomandarilor
emise in cadrul Semestrului european;
— stimularea participarii partilor
interesate in domeniul tineretului;
— stimularea implicarii partilor
interesate in diseminarea actiunilor si a
rezultatelor politicii si programului,
precum si a bunelor practici in rândul
membrilor lor si nu numai.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
— programe de studii si activitati
nonformale si informale destinate
tinerilor si lucratorilor tineri;
— activitati pentru dezvoltarea
calitativa a activitatilor pentru tineret;
— activitati pentru dezvoltarea si
promovarea instrumentelor de
recunoastere si de transparenta in
domeniul tineretului;
— seminarii, intâlniri, ateliere de lucru,
consultari, dezbateri ale tinerilor cu
privire la politicile de tineret si/sau
chestiuni europene;
— consultari cu tinerii in cadrul
dialogului structurat in domeniul
tineretului;
— activitati pentru promovarea
participarii active a tinerilor la viata
democratica;
— activitati pentru promovarea
invatarii si intelegerii interculturale in
Europa;
— activitati in domeniul mass-media si
al comunicarii si instrumente privind
chestiuni de tineret si europene.

Solicitanţi eligibili
Prezenta cerere este
deschisa pentru doua
categorii de organisme:
organizatii
nonguvernamentale (ONGuri) si retele din Uniunea
Europeana (retea
informala).

Valoare
grant
600.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

29 noiembrie
2016

https://eacea.ec.
europa.eu/erasm
us-plus_en
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4. SE DEPUN CERERILE DE FINANȚARE PENTRU PROIECTELE DESTINATE SPRIJINIRII ACTIVITĂȚII ROMÂNILOR
DE PRETUTINDENI
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Departamentul Politici pentru Relatia
cu Romanii de Pretutindeni
finanteaza programe, proiecte sau
actiuni dedicate romanilor de
pretutindeni, cu respectarea
principiilor liberei concurente,
eficacitatii utilizarii fondurilor
publice, transparentei si
tratamentului egal, in spiritual
parteneriatului dintre stat si romanii
din afara granitelor.
Finantarea se acorda pentru proiecte
care promoveaza limba si identitatea
romana, precum si pentru sprijinirea
mediului asociativ.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

a) editarea, publicarea, distribuirea si
difuzarea publicatiilor destinate romanilor de
pretutindeni;
b) realizarea, difuzarea si retransmisia de
emisiuni si programe prin mass-media
audiovizuale si prin cablu, destinate romanilor
de pretutindeni, in colaborare cu institutii sau
organizatii specializate, inclusiv Societatea
Romana de Televiziune si Societatea Romana
de Radiodifuziune;
c) sprijinirea redactiilor de radio si televiziune
in limba romana care realizeaza programe si
emisiuni destinate romanilor de pretutindeni;
d) infiintarea, dotarea si modernizarea unor
posturi locale de radio si televiziune destinate
romanilor de pretutindeni;
e) dotarea si intretinerea editurilor
organizatiilor romanilor de pretutindeni;
f) achizitia, constructia, reparatia, intretinerea
si dotarea facultatilor, scolilor, gradinitelor si
cluburilor sportive ale romanilor de
pretutindeni;
g) achizitia, constructia, reparatia,
intretinerea si dotarea bisericilor romanilor
de pretutindeni;
h) achizitia, constructia, reparatia,
intretinerea si dotarea sediilor centrelor
culturale ale romanilor de pretutindeni,
inclusiv casele limbii si culturii romane;
i) achizitia, constructia, reparatia, intretinerea
si dotarea bibliotecilor romanilor de
pretutindeni;
j) achizitia, constructia, reparatia, intretinerea
si dotarea sediilor organizatiilor romanilor de
pretutindeni;
k) proiecte educationale pentru romanii de
pretutindeni.

Pot aplica pentru
obtinerea unei finantari
nerambursabile cei
care:
 au o idee in
sprijinul romanilor
de pretutindeni;
 persoanele fizice
sau juridice legal
constituite in
strainatate sau din
Romania care
reprezinta
asociatie, fundatie,
organizatie sau
institutie;
 cetateni romani
sau cei care
apartin de filonul
cultural romanesc
si isi asuma
identitatea
culturala romana,
au semnat in acest
sens, declaratie pe
propria
raspundere.

-

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
1 decembrie
2016.

Informaţii
suplimentare
http://www.dprp.g
ov.ro/departament
ul-politici-pentrurelatia-cu-romaniide-pretutindenilanseaza-o-nouasesiune-definantare-dupareguli-simplificate/
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5. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE EUROPA CREATIVĂ, CULTURA 2017
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Comisia Europeana a deschis cererea
de propuneri de proiecte 2017
“Sprijin pentru proiectele de
cooperare la nivel european” din
cadrul programului
european “Europa Creativa”,
subprogramul “Cultura”.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Prioritaṭile subprogramului «Cultura»:
– promovarea mobilitatii transnationale a
artistilor si profesionistilor, pentru a-i ajuta sa
coopereze la nivel international si sa-si
internationalizeze carierele si activitatile in
cadrul Uniunii si in afara acesteia, pe baza
unor strategii pe termen lung daca este
posibil, impreuna cu incurajarea circulatiei
transnationale a operelor culturale si creative,
cu scopul de a promova schimburile culturale,
dialogul intercultural, intelegerea diversitatii
culturale si incluziunea sociala;
– consolidarea dezvoltarii publicului ca mijloc
de stimulare a interesului pentru patrimoniul
cultural material si imaterial si pentru operele
culturale si creative europene si de
imbunatatire a accesului la acestea;
– stimularea creativitatii, a abordarilor
inovatoare in domeniul creatiei si a unor noi
moduri de a influenta alte sectoare;
– sprijinirea integrarii refugiatilor in UE prin
intermediul unor activitati de prezentare si
creare in comun cu caracter cultural si
audiovizual la nivel european, relevante
pentru acest grup tinta specific.

Beneficiari: operatori
activi in sectoarele
culturale si creative,
definite la articolul 2
din regulament, si care
sunt stabiliti legal pe
teritoriul uneia dintre
tarile care participa la
subprogramul
«Cultura». Acestia
trebuie sa fie activi in
domeniu de cel putin 2
ani.
Eligibilitate
ṭari/regiuni: statele
membre, statele SEE
(Islanda, Liechtenstein,
Norvegia) si
Confederatia Elvetiana,
tarile in curs de
aderare, tarile
candidate si potential
candidate si tarile care
intra sub incidenta
Politicii Europene de
Vecinatate.

Valoare
grant
35,5 mil
euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

23 noiembrie
2016

https://eacea.ec.e
uropa.eu/creativeeurope/funding/su
pport-europeancooperationprojects-2017_en
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6. 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

Valoare
grant

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.

185.468.000
euro

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită
-

Informaţii
suplimentare
http://eacea.ec.eu
ropa.eu/europefor-citizens_en
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7. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: TRAINING ŞI CONSULTANŢĂ
GRATUITĂ PENTRU DEZVOLTARE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Programul SES-Germania oferă
oportunitatea aplicanţilor de a
beneficia gratuit de serviciile oferite
de experţii germani în mai multe
domenii de activitate.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

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.

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

Informaţii
suplimentare

31 decembrie
2016

http://www.sesbonn.de/en/contact
s/representativesabroad/iso/RO/lan
d/Romania.html
http://www.clujna
poca.ro/ses
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8. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: COOPERARE PENTRU FORMARE
Axa
prioritară

Domeniu 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, balneo-terapie,
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

Informaţii
suplimentare

31 decembrie
2016

http://www.sesbonn.de/en/contact
s/representativesabroad/iso/RO/lan
d/Romania.html
http://www.clujna
poca.ro/ses

62

9. PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ NERAMBURSABILĂ GERMANĂ 2015-2016: COOPERARE PENTRU BUNA
GUVERNARE
Axa
prioritară

Domeniu 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
Cele mai multe din costuri sunt suportate de
către partea germană: salariul experţilor
germani aflaţi în misiune, transportul
internaţional, asigurările medicale, etc., mic
dejun-masă de prânz-cină, bani de buzunar
(max. 20 RON/zi pentru ziare, apa, bilet de
autobuz, etc).
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.

Solicitanţi eligibili
Partenerii şi
beneficiarii, din
România şi R.Moldova
a asistenţei
nerambursabile
germane, sunt:



Primării, consilii
judetene, consilii
locale, prefecturi,
instituţii şi unităţi
publice.

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

31 decembrie
2016

http://www.sesbonn.de/en/contact
s/representativesabroad/iso/RO/lan
d/Romania.html
http://www.clujna
poca.ro/ses
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10. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ÎN EDUCAŢIE ŞI CERCETARE – EUROPA
DE EST, SUD-EST ŞI CENTRALĂ
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiective:




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.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
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:
prima fază implică iniţierea sau
dezvoltarea unui parteneriat bilateral sau
multilateral;

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

Valoare
grant
-

Contribuţia
solicitantului
-

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

29 decembrie
2017

https://www.bmbf
.de/
http://www.bmbf.
de/en/furtherance
/25110.php

cea de-a doua fază include completarea şi
înregistrarea aplicaţiei.

64

11. FINANȚĂRI PENTRU ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE DERULATE ÎN CADRUL PROIECTELOR AFLATE ÎN
IMPLEMENTARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PA16/RO12, RUNDA 2/2016
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
In conformitate cu
Regulamentul SEE aplicabil (art.
6.9), fondurile ramase nealocate
dupa apelurile de proiecte,
precum si fondurile necheltuite
pe parcursul implementarii
proiectelor pot fi realocate
pentru finantarea unor activitati
suplimentare care contribuie la
realizarea obiectivelor
proiectelor deja aprobate. Prin
urmare, posibilitatea de
majorare a grantului acordat
prin contractul de finantare prin
includerea unor activitati
suplimentare – activitati noi
(introducerea de noi indicatori)
sau extinderea unor activitati
deja prevazute in proiect
(majorarea indicatorilor
existenti) – este oferita exclusiv
proiectelor aflate in
implementare in cadrul
Programului PA16/RO12.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Activitatile si costurile eligibile sunt aceleasi 
cu cele mentionate in textul apelurilor initiale
(proiecte mari si schema de granturi mici), cu
exceptia activitatilor si costurilor cu lucrari de
constructie, a cheltuielilor indirecte si a
cheltuielilor neprevazute care nu vor fi
eligibile. In cursul evaluarii, Operatorul de
Program va verifica atat justificarea
activitatilor suplimentare propuse in raport cu
obiectivele proiectului, cat si rezonabilitatea
costurilor aferente in raport cu rezultatele
asteptate.

Solicitanţi eligibili
Beneficiarii
eligibili pentru
depunerea unei
cereri in vederea
majorarii grantului
acordat cu scopul
desfasurarii unor
activitati
suplimentare si/sau
extinderea unor
activitati deja
prevazute (ambele
numite in continuare
activitati
suplimentare) in
cadrul proiectului
sunt promotorii de
proiecte care au in
implementare, la
data depunerii
cererii, un contract
finantat in cadrul
PA16/RO12.

Valoare
grant
500.000
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

02 decembrie
2016

http://www.fondu
ri-patrimoniu.ro/

Prin finantarea unor astfel de
activitati suplimentare se
urmareste cresterea impactului
proiectului, precum si intarirea
sustenabilitatii acestuia prin
includerea de noi rezultate
si/sau amplificarea celor deja
prevazute in proiect.
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12. SPRIJIN PENTRU MĂSURILE DE INFORMARE PRIVIND PLOITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) PENTRU ANUL
2017
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Consolidarea increderii in UE in
randul tuturor cetatenilor, nu
numai al fermierilor. Politica
agricola comuna (PAC) este o
politica pentru toti cetatenii din
UE, iar beneficiile pe care le
aduce acestora trebuie sa fie
clar demonstrate.
In cazul publicului larg –
obiectivul este de a spori, in
randul cetatenilor, gradul de
cunoastere a importantei
sprijinului UE pentru agricultura
si pentru dezvoltarea rurala
prin intermediul PAC.
În cazul partilor interesate –
obiectivul este de a stabili un
dialog cu partile interesate (in
principal fermieri si alte parti
interesate care activeaza in
zonele rurale) pentru a
comunica pe tema PAC in
circumscriptiile lor, precum si in
randul publicului larg.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

— stimularea crearii de locuri de munca, a
cresterii economice si a investitiilor in zonele
rurale si mentinerea unor comunitati rurale
viabile pe intreg teritoriul UE;
— atingerea obiectivelor cadrului de politici
UE privind clima si energia pentru 2030, in
special in ceea ce priveste potentialul
agriculturii si al silviculturii de a juca un rol in
masurile menite sa reduca schimbarile
climatice si sa asigure adaptarea la acestea;
— productia agricola durabila care
indeplineste cele doua cerinte pereche de a
asigura securitatea alimentara si protectia
mediului rural, inclusiv in ceea ce priveste
calitatea si cantitatea apei;
— asigurarea unui venit echitabil pentru
agricultorii din lantul agroalimentar pentru a
mentine viabilitatea productiei agricole
europene si viitorul modelului de exploatatie
agricola de tip familial.

Exemple de
organizatii eligibile:
— organizatii
nonprofit (private sau
publice);
— autoritati publice
(nationale, regionale,
locale);
— asociatii
europene;
— universitati;
— institutii de
invatamant;
— centre de
cercetare;
— societati (de
exemplu, societati din
domeniul comunicarii
mass-media).

3,5 mil. euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

15 decembrie
2016

http://ec.europa.e
u/agriculture/gran
ts-for-informationmeasures/
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13. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE, ORIZONT 2020 – ENERGIE COMPETITIVĂ CU EMISII SCĂZUTE DE
CARBON 2016 - 2017
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Comisia Europeana a deschis
pentru finantare in cadrul
programului european „Orizont
2020”, componenta Schimbari
societale”, 2 tematici ale cererii
de propuneri de proiecte
„Energie competitiva cu emisii
scazute de carbon” ce pot
prezenta interes pentru
consiliile judetene.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Tematici
LCE-31-2016-2017 – Sprijin al ṣtiinṭelor
sociale ṣi umaniste pentru Uniunea
Energetica – actiune de inovare ṣi
cercetare; bugetul alocat: 10.000.000.

Beneficiari –
orice
entitate constituita legal
pe teritoriul unui stat
eligibil.
Eligibilitate tari/regiuni –
state membre UE, tari
asociate la program,
organizatii internationale
(vezi anexe generale ale
programului de lucru).

LCE-37-2017: ERA-NET Co-fondul de
cooperare consolidata in retelele
energetice inteligente locale si regionale
ale sistemului energetic european;
bugetul alocat este de 7.500.000€.

Valoare grant
17,5 mil. euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
16 februarie
2017

Informaţii
suplimentare
https://ec.europa.
eu/research/partici
pants/portal/deskt
op/en/opportunitie
s/h2020/topics/lce
-31-20162017.html
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14. CERERI DE PROPUNERI DE PROIECTE 2016, COMPONENTA TELECOMUNICAȚII – MECANISMUL PENTRU
INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE) 2014 - 2020
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
4 cereri de propuneri de proiecte
si obiectivele specifice:
CEF-TC-2016-3: „Traducere
automatizata”
CEF-TC-2016-3: „Securitate
cibernetica”
CEF-TC-2016-3: „Servicii de
facturare electronica” (eFacturare)
CEF-TC-2016-3: „Europeana”
CEF-TC-2016-4: „Internet mai
sigur”

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili
Beneficiari – autoritati
publice centrale,
autoritati publice
locale/regionale ṣi
entitati private, daca au
acordul statului
membru din care fac
parte, organizatii
internationale.
Eligibilitate
tari/regiuni – statele
membre ale UE, tari
EEA: Norvegia ṣi
Liechtenstein.

Valoare grant
28.600.000 EUR

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

15 decembrie
2016

https://ec.europa.
eu/inea/en/connec
ting-europefacility/ceftelecom/applyfunding/2016-ceftelecom-callsproposals
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15. PROIECTE COMPLEXE DE CERCETARE DE FRONTIERĂ
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Scopul este sustinerea si
promovarea cercetarii stiintifice
avansate, multi-, inter- si transdisciplinare, si a progreselor
substantiale la frontierele
cunoasterii, precum si incurajarea
de noi metode si tehnici, inclusiv
abordari si investigatii
neconventionale, asupra unor
probleme de cercetare aflate la
interfata dintre disciplinele deja
consacrate.
Obiectiv
 Dezvoltarea cercetarii
fundamentale romanesti si
adaugarea dimensiunii „de
frontiera” prin obtinerea
unor rezultate stiintifice si
tehnologice de varf;
 Cresterea performantelor
calitative si imbunatatirea
vizibilitatii internationale a
rezultatelor stiintifice
romanesti;
 Identificarea, sustinerea si
dezvoltarea echipelor de
cercetare pentru a le
permite sa atinga, sa
mentina si sa consolideze
masa critica necesara
competitivitatii acestora pe
plan international;

Acţiuni/operaţiuni eligibile






Instrumentul de finantare se
adreseaza cercetatorilor de excelenta
din Romania, implicati in elaborarea
de proiecte ce demonstreaza
complementaritate si aduc valoare
adaugata in dezvoltarea de noi directii
de cercetare, contribuie la descoperiri
importante, dezvolta in mod original
modele, teorii si metode deja
cunoscute, abordandu-se complex o
clasa de probleme;
Instrumentul se adreseaza si
cercetatorilor de excelenta din
strainatate. In situatia in care
propunerea de proiect este acceptata
la finantare, cercetatorul din
strainatate, director de
proiect/coordonator echipa de
cercetare, isi va intrerupe activitatea
in strainatate si isi va desfasura
activitatea (norma intreaga) in
Romania, in institutia gazda a
proiectului;
Propunerea de proiect este dezvoltata
de un cercetator de excelenta numit
director de proiect, de cercetare
implicata in proiect are un
coordonator;

Solicitanţi eligibili

Valoare grant
85 milioane lei

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

15 noiembrie
2016

http://uefiscdi.gov.
ro/articole/4514/P
roiecte-Complexede-Cercetare-deFrontiera-Competitie2016.html
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16. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE COMISIA EUROPEANĂ / DG PIAȚA INTERNĂ, ANTREPRENORIAT ȘI
IMM-URI – FORMAREA CAPACITĂȚII ANTREPRENORIALE PENTRU TINERII MIGRANȚI
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Aceasta initiativa se concentreaza
pe furnizarea de informatii, de
formare si de sprijin pentru
migranti, in special pentru cei
tineri, pentru a-i ajuta la crearea
propriei afaceri.
Domeniul de aplicare al acestei
initiative se refera la masuri de
sprijin pentru afaceri care vizeaza
in mod specific migrantii, precum
si la masuri care sunt disponibile
pentru populatia generala. In
acest din urma caz, accentul ar
trebui sa fie pus in mod exclusiv
pe interventiile care sustin
accesul migrantilor la serviciile de
afaceri organizate pentru
populatia de masa, precum si la
actiunile pentru populatia
generala care prevad dispozitii si
servicii specifice pentru migranti
(de exemplu, cursuri de formare
oferite in mai multe limbi, etc.).

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Proiectele care vor primi cofinantare prin
aceasta initiativa trebuie sa urmareasca 4
categorii de actiuni:
1. Identificarea potentialilor antreprenori
din randul migrantilor;
2. Educatie si formare:
3. Scheme de mentorat pentru migrantii
antreprenori;
4. Dimensiunea orizontala: cooperarea
transfrontaliera si schimbul de bune
practici.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Eligibilitate: entitatile
publice si private
active in sprijinirea
integrarii economice
si sociale a
migrantilor sau in
sprijinirea
antreprenorilor:
autoritati publice
locale/regionale/nati
onale, camere de
comert si industrie,
agentii de dezvoltare,
organizatii de sprijin
pentru afaceri, centre
si incubatoare de
start-up-uri, asociatii
de intreprinderi si
retele de sprijinire a
afacerilor, furnizori de
formare si educatie
(privati si publici), etc.
Eligibilitate –
tari/regiuni: statele
membre ale UE

2.150.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

30 noiembrie
2016

http://ec.europa.e
u/growth/toolsdatabases/newsro
om/cf/itemdetail.c
fm?item_id=8916
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17.CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE, PROGRAMUL EUROPEAN COSME – ATREPRENORIAT
PENTRU MIGRANȚI
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiectivul general al acestei
initiative este de a sprijini crearea,
imbunatatirea si o mai buna
difuzare a programelor de sprijin
pentru antreprenorii migranti,
pentru a-i ajuta pe aceṣtia sa
devina independenti si sa
construiasca o afacere de succes
(generatoare de profit si/sau cu
obiective sociale).
Obiectiv:
– sa reuneasca actorii relevanti la
nivel national si regional in retele
transnationale ca sa lucreze
impreuna pe baza a ceea ce este
evident din experientele eficiente
care exista, pentru a se realiza un
impact mai mare al acestora:

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

– crearea unor retele de sprijin pentru
antreprenorii
migranti;
– organizarea de evenimente si activitati de
impartire a cunostintelor intre parteneri;
– evaluarea, imbunatatirea si dezvoltarea
programelor
de
sprijin
existente;
– difuzarea de informatii, orientare si
consiliere
sporita;
– participarea intr-o retea europeana mai
larga si construirea unei comunitati.

autoritati publice
locale, regionale si
nationale, camere de
comert si industrie,
incubatoarea de
afaceri,
asociatii/fundatii
active in activitati
pentru migranti,
furnizori de servicii de
educatie si formare
publici si privati,
ONG-uri, etc.

1,5 mil. euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

20 decembrie
2016

https://ec.europa.
eu/easme/en/cosmigrantsent-20164-02-migrantsentrepreneurshipsupport-schemes

Accentul va fi pus pe schimb de
experienta
si
schimb
de
cunostinte intre colegii din
organizatiile
participante
ca
aceṣtia sa obtina mai multe
informatii si cercetari privind
ceea ce functioneaza concret intrun cerc mai larg de parti
interesate si organizatii.
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18. CERERE DE PROPUNERI PENTRU ACȚIUNI DE PARTENERIAT – MĂSURA B, RUNDA 2/2016
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Urmatoarele actiuni de parteneriat intre
operatorii culturali din Romania si cei din
statele donatoare vor fi eligibile pentru
finantare:
• activitati pentru initierea/dezvoltarea
de parteneriate intre entitatile din
Romania si cele din statele donatoare, prin
intermediul intalnirilor de lucru, schimbului
de cunostinte, impartasirii de experiente;
• participarea la conferinte, seminarii,
ateliere de lucru pe teme relevante pentru
obiectivele programului.

Solicitanti eligibili
In cadrul acestei
cereri de propuneri
pentru actiuni de
parteneriat solicitantii
/ partenerii eligibili
din Romania si din
statele
donatoare
sunt:
• institutii publice:
autoritati
publice,
institutii culturale si
arhivele
statului;
•
organizatii
neguvernamentale
active in domeniul
patrimoniului cultural
sau al minoritatilor
etnice;
•
organizatii
religioase
recunoscute
din
punct de vedere
juridic;
•
institutii
de
invatamant superior
si
institute
de
cercetare;
• alte entitati noncomerciale.

http://www.fond
uripatrimoniu.ro/act
iuni-departeneriat_doc_
247_lansareacererii-depropuneri-pentruactiuni-departeneriatmasura-b-runda2-2016_pg_0.htm

70.000 €

Actiunile
de
parteneriat
pot
fi
implementate in Romania sau in oricare
dintre statele donatoare.

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Data de
deschidere –
30 mai 2016;
Data de
inchidere –
pana la 31
decembrie
2016 sau
epuizarea
bugetului
alocat.

http://www.fondu
ripatrimoniu.ro/acti
uni-departeneriat_doc_2
47_lansareacererii-depropuneri-pentruactiuni-departeneriatmasura-b-runda-22016_pg_0.htm

72

19. S-A DESCHIS APELUL PENTRU PROIECTE DIN FONDUL DE RELAȚII BILATERALE ALE PROGRAMULUI
CERCETARE IN SECTOARE PRORITARE FINANȚAT PRIN MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009 - 2014
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Acest apel de propuneri se
inscrie in Masura B „activitati
in retea, schimb, comunicare
si transfer de cunostinte,
tehnologie, experienta si
bune practici intre statele
donatoare si statul
beneficiar” al „Fondului de
Relatii Bilaterale” din cadrul
Programului.

Tipurile eligibile de activitati in cadrul acestui apel,
cu conditia ca acestea sa aiba caracter bilateral,
adica sa fie implementate impreuna de organizatiile
de cercetare din Romania cu organizatiile de
cercetare din statele donatoare sau organizatiile
internationale sunt urmatoarele:

Aplicantii eligibili sunt
organizatiile de
cercetare1 care pot fi
calificati ca atare
conform art. 1.3.
Definitii, pct. 15 (ee)
din Cadrul Comunitar
privind ajutorul de
stat pentru cercetare,
dezvoltare si inovare
(2014/C 198/01).

200.000 de euro

Principalul obiectiv al apelului
este de consolidare a
relatiilor bilaterale in
domeniul cercetarii,
indiferent de aria tematica,
prin stabilirea de retele,
schimb, comunicare si
transfer de cunostinte,
tehnologie, experienta si
bune practici. Sprijinul
financiar va fi furnizat
proiectelor de sprijin
elaborate in parteneriat intre
entitati din Romania,
Norvegia, Islanda si
Liechtenstein, in acord cu
prevederile art. 7.7. din
Regulamentul SEE.

– Participarea la evenimente (cum ar fi conferinte,
ateliere, seminare, evenimente de brokeraj, zile de
informare, etc.), reuniuni in vederea cooperarii
stiintifice si tehnice, vizite pentru planificarea
cooperarii institutionale viitoare, vizite de schimb de
experienta, pregatire sau cursuri pe termen scurt;
– Organizarea de evenimente (cum ar fi conferinte,
ateliere, seminare, evenimente de brokeraj, zile de
informare, etc.), reuniuni in vederea cooperarii
stiintifice si tehnice, vizite pentru planificarea
cooperarii institutionale viitoare, vizite de schimb de
experienta, pregatire sau cursuri pe termen scurt.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

28 aprilie
2017

http://www.resear
ch.ro/ro/articol/39
09/program-seeapel-pentruproiecte-dinfondul-de-relatiibilaterale
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20. PREMIEREA REZULTATELOR CERCETĂRII - ARTICOLE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Scopul este cresterea calitatii, a
Eligibilitate
impactului si a vizibilitatii
 articolul
contine
internationale a cercetarii
mentiunea afilierii la o
romanesti prin recunoasterea si
institutie din Romania a
recompensarea rezultatelor
autorilor care solicita
semnificative publicate in reviste de
premierea (Romania si
prestigiu din fluxul stiintific
institutia
respectiva
principal international.
trebuie sa se regasesca in
pagina articolului din Web
of
Science
Core
Collection, la sectiunea
paddresses”);
 se premiaza doar articole
publicate in reviste
indexate ISl care au
incadrarea “document
type”: (1) “article”; (2)
“review”;
 pentru a fi premiat,
articolul trebuie sa fie
vizibil in Web of Science
Core Collection
dinplatforma.

Solicitanţi eligibili
Participanti:



cercetatori
afiliati
unor
institutii din Romania, autori
de
articole
stiintifice
publicate in reviste indexate
de Thomson Reuters in
Science
Citation
Index
Expanded („Science”), Social
Sciences
Citation
Index
(,Social Sciences”) sau Arts &
Humanities Citation Index
(Arts & Humanities”).

Valoare grant
14 milioane lei

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

29 noiembrie
2016

http://uefiscdi.gov.
ro/articole/4515/P
remierearezultatelorcercetarii--articole-Competitie2016.html
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21. SE FAC ÎNSCRIERILE ÎN PROIECTUL CASA VERDE CÂNEPA
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiu
ni eligibile

Solicitanţi eligibili

Au inceput inscrierile la Casa Verde Canepa,
proiect care ofera puzderie de canepa si var
pentru 3 case. HempFlax, pionier al cultivarii
si procesarii canepii industriale in Europa,
din anul 1998, lider pe segmentul de
cultivare si procesare canepa, si Carmeuse,
lider mondial in producerea varului, au
demarat proiectul Casa Verde Canepa, prin
intermediul caruia se va acorda cantitatea
integrala de puzderie si var necesara
realizarii a 3 proiecte de casa.
Obiective
Materialele utilizate lasa peretii sa respire,
permitand transferul umiditatii (vaporilor de
apa) prin acestia, nu formeaza condens si
contribuie la un control mai bun al calitatii
aerului si umiditatii.
Puzderia de canepa este produsa de
HempFlax in judetul Alba si constituie un
produs secundar ce reprezinta partea
lemnoasa a tulpinii, rezultata dupa
extragerea fibrelor tehnice si intrebuintata
ca material pentru constructii ecologice.
Varul va fi asigurat de Carmeuse Holding,
lider mondial in fabricarea produselor pe
baza de var si calcar. Carmeuse ofera solutii
performante, economice si prietenoase cu
mediul, pentru o gama larga de aplicatii in
domeniul industrial, comercial si de mediu.
Cu peste 150 de ani de experienta in
producerea varului, a calcarului cu continut
ridicat de calciu, varului cu diverse granulatii
si agregatelor, compania ofera produse
indispensabile marilor industrii din domeniul
otelurilor, energiei, mediului si constructiilor.

“In etapa a doua,
jurizarea se va realiza
avand in vedere
originalitatea si
creativitatea
motivatiei care
sustine si descrie
ideea de a construi cu
canepa si var,
cantitatea de canepa
si var folosita,
precum si
diversitatea utilizarii
pentru zidarie
exterioara,
interioara, izolare
acoperis, sape, etc”,
spune Oana Suciu,
Director General,
HempFlax Romania.
De asemenea, foarte
important este ca
toata zidaria sa fie
realizata din canepa
si var si ca proiectul
sa se doreasca a fi
finalizat in perioada
de primavara – vara
a anului 2017.

Se pot inscrie in vederea
participarii la program numai
persoanele fizice („Participantii”)
cetateni romani.

Valoare grant
5000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

31 decembrie
2016

http://casaverdeca
nepa.com/
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22. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
2016 - 2017
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Comisia Europeana a deschis
pentru finantare in cadrul
programului european „Orizont
2020”, componenta „Schimbari
societale”, cateva tematici ale
cererii de propuneri
de proiecte„Eficienta energetica”
2016 -2017.
TEMATICI:
EE-01-2017
EE-04-2016/2017
EE-07-2016/2017
EE-12-2017
EE-17-2016/2017
EE-20-2017

Acţiuni/operaţiuni
eligibile




Pentru
actiunile
de
inovare si cercetare si
actiunile de inovare,
parteneriatul pentru un
proiect ar trebui sa
includa cel puțin 3 entitați
si acestea sa fie stabilite
in trei țari diferite;
entitațile trebuie sa fie
independente una fața de
alta;
Actiunile de cercetare si
inovare sunt cofinantate
100%, iar actiunile de
inovare 70%

Solicitanţi eligibili
Beneficiari:
orice
entitate
constituita legal pe teritoriul unui
stat eligibil.
Eligibilitate tari/regiuni: state
membre UE, țari asociate la
program,
organizații
internaționale.

Valoare grant
46.000.000 €

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
19 ianuarie
2017

Informaţii
suplimentare
https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/h2020/calls/h202
0-ee-20162017.html
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23. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE ORIZONT 2020 – PROIECT DE REFERINȚĂ PENTRU ORAȘE ȘI
COMUNITĂȚI INTELIGENTE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Scopul este de a facilita o
transformare de succes a
comunitaṭilor locale, catre
infrastructuri urbane si servicii
orientate in funcṭie de cerere ṣi
pentru utilizatori.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

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 pe teritoriul unei
tari participante la program.
Eligibilitate tari/regiuni – state
membre 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 ai caror membri provin din
stalele UE si tarile asociate la
program.

Valoare grant
69,5 milioane
euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

14 februarie
2017

https://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/h2020/topics/scc1-2016-2017.html
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24. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE – PROGRAMUL DREPTURI, EGALITATE, ȘI CETĂȚENIE AL UE 2014 - 2020
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Obiectiv specific si prioritati:
Prezenta cerere de propuneri
de proiecte se bazeaza
pe programul anual de lucru
2016 al Comisiei Europene.
Obiectiv: prevenirea si
combaterea rasismului,
xenofobiei, homofobiei si a
oricarei alte forme de
intolerant.

– invatarea reciproca privind toleranta,
respectul si nediscriminarea, schimbul de bune
practici si cooperarea intre actorii-cheie,
inclusiv reprezentanti ai comunitatilor; –
dezvoltarea instrumentelor de monitorizare si
transparenta privind crima si discursul din ura.
Proiectele ar trebui sa se concentreze, in
special, pe dezvoltarea de instrumente pentru
a raporta si a monitoriza discursul din ura
online si/sau cresterea transparentei
notificarilor efectuate de catre utilizatorii
companiilor de Internet si platformele de
media sociala. Trebuie acordata prioritate
limbilor tarilor in care amploarea problemei
este considerabila, dar nu exista solutii care sa
fie adevarat dezvoltate;
– activitati de consolidare a capacitatilor si de
formare pentru partile interesate cheie,
inclusiv reprezentanti ai comunitatilor si
tinerilor;
– diseminare, activitati de sensibilizare si
campanii (de exemplu, productia de povestiri si
naratiuni alternative) care sa aibe ca scop
prevenirea antisemitismului, urii fata de
musulmani, sentimentelor xenofobe sau
antimigranti, homofobiei si transfobiei si a altor
forme de intoleranta;
– sprijinirea liderilor comunitatii si a
autoritatilor locale pentru a lupta impotriva
rasismului, xenofobiei si a altor intolerante
asociate acestora, prin intarirea comunitatii,
crearea de retele, dialog interreligios si
intercultural, initiative care deservesc
comunitatea si stimuleaza stima de sine,
creativitatea si un sentiment de apartenenta,
de rupere a stereotipurilor precum si
dezvoltarea de contra-naratiuni.

Beneficiari – orice
entitate publica sau
privata orientata nonprofit : autoritati publice
(locale, regionale,
nationale), asociatii, ONGuri, universitati si scoli,
etc.
Eligibilitate tari/regiuni –
UE, Islanda si
Liechtenstein.

4.475.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
5 ianuarie
2017

Informaţii
suplimentare
http://ec.europa.e
u/research/particip
ants/portal/deskto
p/en/opportunities
/rec/topics/recrrac-raci-ag2016.html
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25. ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 3: PARTENERIATE ÎNTRE SISTEMUL VET ȘI MEDIUL DE AFACERI PENTRU
ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ ȘI UCENICII
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Prezenta cerere
de
propuneri are scopul de a elimina
decalajele
dintre
mediul
educational si mediul de afaceri, de
a imbunatati relevanta educatiei si
formarii pentru nevoile pietei
muncii si de a promova excelenta.
Obiective si descriere
Pe fondul cresterii somajului in
randul tinerilor si al necorelarii
competentelor, obiectivul general al
cererii este de a elimina decalajele
dintre mediul educational si mediul
de afaceri, de a imbunatati
relevanta educatiei si formarii
pentru nevoile pietei muncii si de a
promova excelenta.
In acest context, obiectivul cererii
este solicitarea prezentarii de
propuneri privind parteneriatele
dintre sistemele VET (invatamant
profesional si tehnic) si mediul de
afaceri pentru a stimula invatarea la
locul de munca, contribuind astfel la
realizarea obiectivului de la Riga de
a promova invatarea la locul de
munca sub toate formele sale,
acordand o atentie deosebita
uceniciei.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Activitati eligibile
Cererea de propuneri
face distinctie intre doua
tipuri diferite de
parteneriate. Prin
urmare, propunerile ar
trebui prezentate in
cadrul unuia dintre
urmatoarele doua loturi:

lotul 1:
Solicitantul (coordonatorul de proiect) trebuie sa fie
una dintre urmatoarele organizatii:
— un furnizor de VET (de nivel secundar superior sau
postliceal);
— o intreprindere mica, medie sau mare (publica sau
privata);
— o camera de comert, industrie si meserii sau o
organizatie profesionala/sectoriala relevanta similara;
— o autoritate locala sau regionala.
Parteneriatul trebuie sa fie alcatuit din cel putin trei
parteneri cu drepturi depline din cel putin doua tari
diferite participante la programul Erasmus+.
Lotul 2:
Solicitantul (coordonatorul de proiect) trebuie sa fie o
organizatie europeana umbrela care sa aiba membri
sau filiale in cel putin 12 tari participante la programul
Erasmus+, dintre care cel putin sase sa participe la
proiect in calitate de parteneri.
Printre organizatiile participante eligibile (lotul 1 si
lotul 2) se numara:
— autoritati publice locale si regionale;
— parteneri sociali (organizatii patronale si sindicale);
— intreprinderi mici, medii sau mari (publice sau
private);
— camere de comert, industrie si meserii sau
organizatii profesionale/sectoriale relevante similare;
— serviciile publice de ocupare a fortei de munca;
— scoli VET si furnizori de VET, agentii, centre de VET
(inclusiv institutii VET postliceale);
— organizatii de tineret;
— asociatii de parinti;
— alte organisme relevante.

1. Parteneriate locale si
regionale (lotul 1)
2. Parteneriate intre o
organizatie europeana
umbrela si membrii sau
filialele sale nationale
(lotul 2)

Valoare
grant

6 milioane
euro

Contribuţ
ia
solicitant
ului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

17.01.2017 https://eacea.ec.e
uropa.eu/erasmus
-plus/funding/ka3%E2%80%93-vetbusinesspartnerships-workbased-learningandapprenticeships_e
n
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26. 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

Informaţii
suplimentare

2 februarie /
13
septembrie
2017

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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27. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2016, TRANSPORT / MECANSIMUL PENTRU INTERCONECTAREA
EUROPEI (MIE) 2014 – 2020 – PACHETUL COEZIUNE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiective:
Aceasta cerere de propuneri se
adreseaza proiectelor de interes
comun
care
contribuie
la
indeplinirea
urmatoarelor
obiective
specificate
din
regulamentul MIE:
• Obiectiv 1: eliminarea blocajelor,
construirea conexiunilor care
lipsesc si, mai ales, imbunatatirea
tronsoanelor
transfrontaliere;
• Obiectiv 2: asigurarea de sisteme
de transport durabile si eficiente
pe termen lung, in vederea
pregatirii pentru viitoarele fluxuri
rutiere estimate, precum si
permiterea decarbonizarii tuturor
modalitatilor
de
transport;
• 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.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Prioritati:
Prezenta cerere de propuneri
se adreseaza prioritatii „Cai
ferate, cai navigabile interioare
si proiecte de drumuri din
reteaua de baza incluzand
conexiunile interioare de la
porturi
maritime
la
aeroporturi”, asa cum este
descris in sectiunea 3.1 a
programului de lucru anual, in
conformitate cu finantarea
Obiectivului
1
din
Regulamentul MIE.

Beneficiari
– state
membre,
entitati publice ṣi private,
initiative comune ṣi organizatii
internationale daca au acordul
statului membru din care fac
parte.
Eligibilitate Tari/Regiuni – statele
membre ale UE eligibile pentru
Fondul de Coeziune: Bulgaria,
Croatia, Estonia, Grecia, Letonia,
Lituania,
Malta,
Polonia,
Portugalia,
Republica
Ceha,
Romania, Slovacia, Slovenia,
Ungaria.

250.000.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
7 februarie
2017

Informaţii
suplimentare
https://ec.europa.e
u/inea/en/connecti
ng-europefacility/ceftransport/applyfunding/2016-ceftransport-apcohesion-call

Se acorda asistenta financiara
pentru punerea in aplicare a
proiectelor de interes comun
(PIC) sub forma de subventii
pentru studii SAU lucrari.
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28. TRANSPORT 2016: CERERE DE PROPUNERI PRIVIND PROIECTE DE INTERES COMUN ÎN DOMENIUL
REȚELELOR DE TRANSPORT TRANSEUROPENE – PROGRAMUL DE LUCRU MULTIANUAL – PACHETUL COEZIUNE
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Obiective specifice:
Aceasta cerere de propuneri se
adreseaza Proiectelor de Interes
Comun (PIC) care contribuie la
indeplinirea urmatoarelor
obiective specificate din
Regulamentul MIE:

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Printre actiunile sprijinite:
Activitati-pilot menite sa
indeplineasca cel putin unul
dintre urmatoarele obiective:
– dezvoltarea, imbunatatirea și
adaptarea unei noi tehnologii
sau solutii inovatoare și
punerea in aplicare a acesteia
pentru a-i testa fezabilitatea si
• Obiectiv 1: eliminarea blocajelor, adaptabilitatea, precum si
construirea conexiunilor care
valoarea sa adaugata inainte de
lipsesc si, mai ales, imbunatatirea
implementarea la scara larga;
tronsoanelor transfrontaliere;
– implementarea unei
• Obiectiv 2: asigurarea de sisteme tehnologii, infrastructuri sau a
de transport durabile și eficiente
unui serviciu existent/e pentru a
pe termen lung, in vederea
castiga experienṭa sau/si a crea
pregatirii pentru viitoarele fluxuri
condiṭii de piaṭa pentru aplicare
rutiere estimate, precum și
la scara larga.
permiterea decarbonizarii tuturor
modalitatilor de transport;
• Obiectiv 3: optimizarea integrarii
și a interconectarii modurilor de
transport si sporirea gradului de
interoperabilitate a serviciilor de
transport, cu asigurarea totodata a
accesibilitatii infrastructurilor de
transport.

Solicitanţi eligibili
Beneficiari: state membre,
entitaṭi publice si private,
iniṭiative comune si organizaṭii
internaṭionale daca au acordul
statului membru din care fac
parte.
Eligibilitate tari/regiuni: statele
membre ale UE eligibile pentru
Fondul de Coeziune: Bulgaria,
Croaṭia, Estonia, Grecia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Portugalia, Republica Ceha,
Romania, Slovacia, Slovenia,
Ungaria.

Valoare grant
849.500.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
7 februarie
2017

Informaţii
suplimentare
https://ec.europa.e
u/inea/en/connecti
ng-europefacility/ceftransport/applyfunding/2016-ceftransport-callsproposals
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29. CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2016, PROGRAMUL EUROPEAN ORIZONT 2020 – RENAȘTERE RURALĂ
– STIMULAREA INOVĂRII ȘI OPORTUNITĂȚI DE AFACERI
Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
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.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

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.

Valoare grant
61.000.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

14 februarie /
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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Date de contact Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Sediul central CĂLĂRAŞI

Biroul judeţean IALOMIŢA

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

Biroul judeţean ARGEŞ

Biroul judeţean PRAHOVA

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

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

E-mail: giurgiu@adrmuntenia.ro
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DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI COMUNICARE - SERVICIUL DEZVOLTARE
Gilda-Lidia NICULESCU, Şef Serviciu Dezvoltare
Mirela TIBERIU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Monica CEAUŞESCU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Otilia RADU, Expert, Sediul central CĂLĂRAŞI
Lidia ILIE, 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: 11 noiembrie 2016

Catalogul surselor de finanţare este un material informativ referitor la Fondurile Structurale active, dar şi la apelurile de propuneri de
proiecte lansate în anul 2016 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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