PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Operaţiunea B)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Creşterea inovării în
firme prin susţinerea
entităților de inovare
şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

Componenta investiţională
aferentă ajutorului de stat
regional se acordă
parteneriatului dintre membrii
asocierii în participaţiune
constituite în vederea creării
parcului parcului ştiinţific şi
tehnologic (instituţie de
învăţământ superior acreditată
şi/ sau o unitate de cercetare
dezvoltare, pe de o parte şi
regii autonome, companii
naţionale, societăţi
comerciale, administraţia
publică locală, asociaţii
patronale sau profesionale,
persoane fizice, investitori
români sau străini)

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi
sprijinite investiţii pentru crearea şi dezvoltarea
parcurilor ştiinţifice şi tehnologice din mediul urban
şi rural, din zonele cu concentrare economic din
regiunile mai puţin dezvoltate din România,
respectiv:

Componenta de servicii
aferentă ajutorului de minimis
se acordă exclusiv membrului
asocierii desemnat să
implementeze activităţile de
transfer tehnologic

a)

b)

Crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice, respectiv construcţia, extinderea
şi dotarea cu echipamente şi software
necesare;
Achiziţionarea de servicii de transfer
tehnologic specific (altele decât cele oferite
de angajaţii parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice)

Valoarea
grantului

Minim
100.000
euro și
maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul
apel

Contribuția
beneficiarului

Minim 50%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Pentru
componenta
de minimis:
maximum
de 200.000
euro

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie
să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie,
conform mecanismului de implementare a axei
prioritare 1.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Creșterea
gradului de
participare la
învăţământul
profesional şi
tehnic şi
învăţare pe tot
parcursul vieţii

Realizarea de
investiții în educație,
și formare, inclusiv
în formare
profesională, pentru
dobândirea de
competențe și
învățare pe tot
parcursul vieții prin
dezvoltarea
infrastructurilor de
educație și formare

Unităţi administrativ-teritoriale
și instituții ale administraţiei
publice locale aflate în
subordinea sau coordonarea
autorităţii publice locale,
desprinse din aparatul
Primăriei, cu bugetul aprobat
prin HCL, care derulează
proceduri de achiziţii publice
având personalitate juridică şi
care au primit în administrare
infrastructura educaţională, cu
excepţia municipiilor reşedinţă
de judeţ eligibile în cadrul Axei
Prioritare 4 a POR 2014-2020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
10, PI 10.1, OS
10.2)

APEL
NELANSAT
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Activități eligibile

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul profesional şi tehnic și
proînvățarea pe tot parcursul vieții (licee
tehnologice şi şcoli profesionale)

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
eligibilă a
proiectului:
100.000
euro
Valoare
maximă
eligibilă a
proiectului:
6.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Extinderea
geografică a
sistemului de
înregistrare a
proprietăţilor în
cadastru şi
cartea funciară

Creşterea gradului
de acoperire
geografică și de
înregistrare a
proprietăților din
zonele rurale în
Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte
Funciară (SICCF)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
11, PI 11.1)

APEL
NELANSAT

Solicitați eligibili

Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate
Imobiliară (ANCPI)
Beneficiarii subsidiari ai
intervenției sunt autoritățile
publice locale și cetățenii din
mediul rural.

Activități eligibile









înregistrarea sistematică a proprietăților
imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i)
efectuarea de servicii de înregistrare
sistematică; și (ii) conversia în format digital
a documentelor analogice existente;
îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a
proprietăților prin: (i) consolidarea
capacităților ANCPI și a instituţiilor
subordonate: Oficiile de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul
Naţional de Cartografie (CNC).
pregătirea Strategiei de management a
programului și a studiilor aferente pentru: (i)
gestionarea lucrărilor de înregistrare
sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii)
finalizarea studiilor;
organizarea de sesiuni de instruire pentru
personalul implicat în proiect: contractori,
municipalități, OCPI.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă:
minim
50.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
1-1consolidareacapacitatiiinstitutionalesi-oadministratieipublicaeficienta/

Această prioritate de investiții va fi implementată
prin intermediul unui proiect major ce își propune
să contribuie la creșterea economico-socială din
zona rurală, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii
și să promoveze incluziunea prin extinderea
procesului de înregistrare sistematică a
proprietăților din zonele rurale ale României.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Depunerea și
selecția
Strategiilor de
Dezvoltare
Locală
(orașe cu o
populație de
peste 20.000 de
locuitori)

Aplicarea
instrumentului
Dezvoltarea locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii în zonele
urbane are ca
obiective scoaterea
din sărăcie/
reducerea sărăciei
şi integrarea socială
prin stimularea
asocierii „de jos în
sus” a actorilor dintrun teritoriu care
elaborează şi aplică
strategii integrate şi
multisectoriale de
dezvoltare locală

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 5 şi
PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
REGIONAL, AP
9)

APEL
NELANSAT
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Solicitați eligibili

Pot depune o Strategie de
Dezvoltare Locală:
GAL-urile care au beneficiat
de sprijin pregătitor în cadrul
apelurilor de proiecte POCU
GAL-urile constituite ca
asociație în baza
O.G.nr.26/2000 care nu au
beneficiat de sprijin pregătitor

Aplicarea instrumentului
Dezvoltarea locală plasată
sub responsabilitatea
comunităţii în mediul urban, la
nivelul orașelor/municipiilor cu
peste 20.000 locuitori, este
orientată către acele orașe în
care sunt identificate zone
marginalizate.

Activități eligibile

Viitorul apel vizează selecţia strategiilor integrate
de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație
de peste 20.000 de locuitori.
Strategiile de Dezvoltare Locală care vor fi depuse
vor trebui să îndeplinească toate criteriile de
conformitate și eligibilitate, în acord cu Modelul
Cadru SDL și Criteriile de evaluare și selecție
SDL.
Proiectele POR şi POCU aferente SDL vor fi
selectate, ulterior, în cadrul etapei a III-a a
Mecanismului DLRC.
Proiectele POR și POCU ce vor fi propuse spre
finanțare în cadrul Strategiilor DLRC vor viza
investiţii complementare axate atât pe
infrastructura (de locuire - locuinţe sociale,
infrastructura socială - educaţie, sănătate, servicii
sociale, amenajarea spațiului urban degradat
şi/sau ale spațiilor publice urbane, etc.) cât și pe
servicii (măsuri destinate încurajării ocupării inclusiv prin activităţi de economie socială de
inserţie și dezvoltării serviciilor socio-medicale la
nivel comunitar, inclusiv implementarea unor
activităţi de dezvoltare comunitară integrată informare/consiliere/mediere etc.).

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

În urma
procesului
de selecţie
va fi aprobat
bugetul
indicativ al
SDL, care
va fi
disponibil
pentru
implementar
ea
proiectelor
POR şi
POCU
propuse în
cadrul
Strategiei.

La nivelul
proiectelor
aferente SDL,
contribuția
beneficiarului la
finanțarea
nerambursabilă
va reprezenta
minimum 2%
din valoarea
cheltuielilor
eligibile și, după
caz, valoarea
cheltuielilor
neeligibile
aferente
proiectului.

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://bit.ly/2t
WYOnW
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Implementarea
strategiilor de
dezvoltare
locală în
comunitățile
marginalizate
din zona rurală
și/ sau în orașe
cu o populație
de până la
20.000 locuitori

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate din
zona rurală și orașe
cu o populație de
până la 20.000
locuitori prin
implementarea de
măsuri/ operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC.

Autoritățile locale cu
responsabilități în domeniu, în
parteneriat cu actorii sociali
relevanți/Furnizori de servicii
sociale în condițiile legii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 5,
OS 5.2)

Entități relevante pentru
implementarea proiectelor
aferente SDL selectate

Activități eligibile











APEL
NELANSAT
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(activitate obligatorie) - Sprijinirea
dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/
furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul
centrelor comunitare integrate (medicosociale).
Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație: educația timpurie (de
nivel ante-preșcolar și preșcolar),
învățământ primar și secundar, inclusiv a
doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii) prin acordarea unor pachete
integrate.
Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii.
Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității.
asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă (acolo unde este cazul), de obținere a
drepturilor de asistență socială.
Campanii de informare şi conștientizare/
acțiuni specifice în domeniul combaterii
discriminării și acțiuni de implicare activă și
voluntariat al membrilor comunității în
soluționarea problemelor cu care se
confruntă comunitatea.
Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
unui proiect
este de 1
milion de
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/24
2
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
susținere a
antreprenoriatu
lui pentru Tineri
NEETs I

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 1,
OS 1.1 SI 1.2)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
şomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)
Îmbunătăţirea
nivelului de
competenţe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEETs șomeri cu
vârsta între 16 - 24
ani, înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est şi
Sud Muntenia)

Solicitați eligibili

Furnizori de formare
profesională continuă
autorizaţi, publici şi privaţi;
furnizori de servicii de
ocupare / evaluare şi
certificare a competenţelor
autorizaţi;
organizaţii sindicale şi
patronale;
asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi
industrie;
ONG-uri;
Organizatii de tineret;
universități acreditate;
Ministerul Economiei şi
instituţii/ agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate de
acesta;
Ministerul pentru Mediul de
Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat şi instituţii/
agenţii/ organizaţii
subordonate/ coordonate de
acesta

Activități eligibile

Prin acest apel vor fi finanțate proiectele
competitive care vizează:




Consiliere şi formare pentru tinerii NEETs
șomeri cu domiciliul sau reședința în regiunile
Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia în domeniul
antreprenoriatului în vederea creării de
întreprinderi, precum şi programe de tutorat/
mentorat pentru creşterea şi consolidarea
afacerilor.

Acordarea de sprijin financiar pentru
înființarea de întreprinderi de către tinerii
NEETs șomeri, cu domiciliul sau reședința în
regiunile Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
3.000.000
euro

Beneficiari
persoane
juridice de drept
privat fără scop
patrimonial –
0%

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://bit.ly/2u
Z7QxR

Instituții publice,
Instituțiile de
învățământ
superior
acreditate –
minim 2%

În cadrul celei de-a doua etape cadru,
întreprinderile nou create vor fi sprijinite printr-o
schemă de ajutor de minimis. Valoarea sprijinului
financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de
maximum 40.000 euro/ întreprindere, calculat la
cursul inforeuro din luna iulie 2017.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Măsuri de
outplacement –
adaptarea
lucrătorilor
disponibilizați/
concediați la
schimbare

Creșterea șanselor
de reintegrare pe
piața muncii a
lucrătorilor care
urmează să fie
disponibilizați/
concediați prin
furnizarea de măsuri
de outplacement

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 3,
OS 3.9)

Solicitați eligibili

Angajatori
Organizații sindicale
Organizații patronale
Furnizori de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă
Furnizori de formare
profesională
Asociații și fundații
Camerele de Comerț și
Industrie

APEL
NELANSAT
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

În cadrul prezentului apel de proiecte, sunt
eligibile următoarele activități:

Identificarea și stabilirea de contacte cu
reprezentanții legali ai întreprinderilor aflate
în dificultate, care intenționează să
disponibilizeze/concedieze individual sau
colectiv angajați, în condițiile prevăzute de
Legea nr.53/24.01.2003 republicată (Codul
muncii), cu modificările și completările
ulterioare – activitate relevanta și obligatorie

Organizarea și derularea de măsuri active de
ocupare inclusiv outplacement, acordate
persoanelor din grupul țintă – activități
relevante și obligatorii

Oferirea de sprijin în vederea ocupării,
acordat persoanelor din grupul țintă, prin:
o
introducerea și sprijinirea unor forme
flexibile de ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai ușor
responsabilitățile vieții profesionale cu
viața de familie și /sau
o
Introducerea unor modele inovatoare de
organizare a muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi, practici care să
asigure sănătatea și securitatea la locul
de muncă, care îmbunătățesc statutul
profesional și de sănătate al angajaților,
care asigură un tratament egal la locul
de muncă, inclusiv pentru nevoile
lucrătorilor vârstnici.
- activități relevante și obligatorii

Organizarea și derularea de campanii de
promovare a diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.

Servicii de informare și consiliere juridică
privind infiintarea unei societati comerciale
sau PFA, acordate persoanelor din grupul
țintă - activități suport

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
500.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://bit.ly/2t
DJ0nI
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare

Inovare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU
PESCUIT ȘI
AFACERI
MARITIME,
Măsura II.1)

NOU!
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Obiectivul
programului

Sprijinirea
consolidării
dezvoltării
tehnologice, a
inovării și a
transferului de
cunoștințe în
domeniul
acvaculturii

Solicitați eligibili

Institute de CercetareDezvoltare, Stațiuni de
Cercetare-Dezvoltare,
Universități, instituții publice,
ONG-uri, IMM-uri, Intreprideri
mari, Asociații, Organizații de
producători cu activitate în
domeniul acvaculturii

Activități eligibile

Valoarea
grantului

În vederea stimulării inovării în domeniul
acvaculturii, POPAM poate sprijini următoarele
tipuri de activități:

Valoarea
proiectului:

a) dezvoltarea de cunoştinţe tehnice, ştiinţifice sau
organizaţionale în cadrul fermelor de acvacultură
care reduc, în special, impactul asupra mediului,
reduc dependenţa de făina şi uleiul de peşte,
promovează o utilizare durabilă a resurselor în
acvacultură,îmbunătăţesc bunăstarea animalelor
sau facilitează metode de producţie durabile noi;
b) dezvoltarea sau introducerea pe piaţă a unor
specii de acvacultură noi cu un bun potenţial de
piaţă, a unor produse noi sau substanţial
îmbunătăţite, a unor procese noi sau îmbunătăţite,
a unor sisteme de gestionare şi organizare noi sau
îmbunătăţite;
c) examinarea fezabilităţii din punct de vedere
tehnic sau economic a produselor sau proceselor
inovatoare.

Minim 5.000
euro
Maxim
80.000 euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

13 august
2017

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Crearea de
servicii de
gestionare, de
înlocuire și de
consiliere
pentru fermele
de acvacultură

Întărirea dezvoltării
tehnologice, inovare
și transfer de
cunoștințe, care va
permite dezvoltarea
producției cu specii
cu potențial bun de
piață, îmbunătățirea
semnificativă a
produselor,
proceselor și
sistemelor
organizaționale la
nivelul fermei,
studierea fezabilității
tehnice și
economice a
produselor și
proceselor
inovative.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU
PESCUIT ȘI
AFACERI
MARITIME,
Măsura II.5, lit.
a)

Solicitați eligibili

Institute de CercetareDezvoltare;
Stațiuni de CercetareDezvoltare;
Universități de stat.

Activități eligibile









NOU!
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Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere cu accent pe
respectarea legislației Uniunii și a celei
naționale privind protecția mediului, precum
și cerințele privind amenajarea spațială
maritimă;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru fermele de
acvacultură pentru evaluarea impactului
asupra mediului așa cum este menționat în
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și în Directiva
92/43/CEE;
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respectarea
legislației Uniunii și a celei naționale cu
privire la bunăstarea animalelor acvatice,
sănătate și siguranță.
Crearea de servicii de gestionare, de
înlocuire și de consiliere pentru a permite
fermelor de acvacultură să respecte
legislației Uniunii și a celei naționale privind
standardele de sănătatea publică și
siguranță;
Crearea de servicii de consiliere pentru
fermele de acvacultură cu accent pe
strategii de marketing și de afaceri.

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:
Minim 5000
euro
Maxim
200.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

29 iulie
2017

Informații
suplimentare

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană şi
Guvernul
României

Program de
finanțare

Creșterea
potențialului
siturilor de
acvacultură

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
PENTRU
PESCUIT ȘI
AFACERI
MARITIME,
Măsura II.12)

NOU!
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Obiectivul
programului

Dezvoltarea de
bune practici, atât
generale cât şi
specifice pentru
anumite specii sau
referitoare la
biosecuritate sau la
necesităţile în
materie de sănătate
şi bunăstare a
animalelor în
acvacultură

Solicitați eligibili

Unitățile de ceretare și
universitățile publice care au
ca obiect de activitate
acvacultura

Activități eligibile

În vederea promovării sănătății și bunăstării
animalelor în intreprinderile din domeniul
acvaculturii, precum și în ceea ce privește
prevenția și biosecuritatea, POPAM poate sprijini
activități care vizează:
- dezvoltarea de bune practici generale și
specifice pentru sănătatea și bunăstarea anumitor
specii de pești și moluște - Sau

Valoarea
grantului

Valoarea
proiectului:
Minim 5.000
euro
Maxim
130.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

13 august
2017

http://ampest
e.ro/popam20142020/ghidulsolicitantuluipopam/ghidul
-solicitantuluiaprobat.html

- stabilirea de reguli de conduită referitoare la
biosecuritate sau la necesitățile în materie de
sănătate și bunăstare a animalelor în acvacultură.
Activitățile se finalizează cu realizarea unui ghid
de bune practici pentru sănătatea și bunăstarea
anumitor specii de pești și moluște însoțit de un
cod de conduită referitoar la biosecuritate sau la
necesitățile în materie de sănătate și bunăstare a
animalelor în acvacultură.

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Sportul ca
instrument de
integrare și
incluziune
socială a
refugiaților

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Sprijinirea
proiectelor locale în
domeniul sportului
axate pe integrarea
refugiaților

Organizație publică sau
privată cu personalitate
juridică care este activă în
domeniul sportului și
organizează activități sportive

Activități eligibile
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activități sportive menite să promoveze
participarea refugiaților, organizate pe baza
unei abordări bazate pe echilibrul de gen,
care implică comunitățile locale;
dezvoltarea, identificarea, promovarea și
partajarea de activități și bune practici cu
privire la participarea refugiaților la activități
sportive, cu scopul clar de a-i integra în
societățile-gazdă;
activități de sensibilizare cu privire la
aspectele practice și la valoarea adăugată
demonstrată a sportului în ceea ce privește
integrarea refugiaților în societate, ținând
seama în mod corespunzător de egalitatea
de gen;
pregătirea, dezvoltarea și punerea în aplicare
a unor module și instrumente educaționale și
de formare;
acțiuni de diseminare în domeniul sportului;
punerea în rețea a proiectelor în domeniul
sportului.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Maxim
60.000 euro

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

18 august
2017

https://ec.eur
opa.eu/sport/
calls/eac-s16integrationsocialinclusionrefugees_en

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Infrastructura
de inovare și
transfer
tehnologic
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Operațiunea A)

APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Dezvoltrea entităților
de inovare și
transfer tehnologic
(ITT) din mediul
urban şi rural, în
domeniile de
specializare
inteligentă naţionale
şi/ sau regionale

Solicitați eligibili

Unităţi şi instituţii de drept
public
Unităţi şi insituţii de drept
privat
Forme asociative între
acestea

Solicitantul/ liderul de
parteneriat/ membrul
parteneriatului trebuie să fi
depus scrisoarea de intenţie
în cadrul apelului regional cu
privire la exprimarea
interesului pentru prezentul
apel.

Activități eligibile

•

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de
inovare şi transfer tehnologic (ITT),
respectiv construcţia, extinderea şi dotarea
cu echipamente și software necesare

•

achiziționarea de servicii de transfer
tehnologic specifice (altele decât cele
oferite de angajații centrelor de inovare și
transfer tehnologic)

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie
să fi constituit obiectul scrisorilor de intenţie,
conform mecanismului de implementare a axei
prioritare 1.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minim
100.000
euro

Pentru
componenta de
ajutor regional:

Maxim
3.000.000
euro

Minim 50% în
cazul
întreprinderilor
mari

În cazul în
care
proiectul
cuprinde
doar
componenta
de minimis:

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Minim 40% în
cazul
întreprinderilor
mijlocii
Minim 30% în
cazul
întreprinderilor
mici si micro

Minim
100.000
euro
Maxim
200.000
euro

Pentru
componenta de
ajutor de
minimis:
Minim 10%
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10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

IMM-uri în
parteneriat cu
entitățile de
inovare si
transfer
tehnologic

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Operațiunea C)

Obiectivul
programului

Realizarea de
investiții pentru
IMM-uri pentru
implementarea unui
rezultat al cercetării
– inovării în
parteneriat cu un
ITT

Solicitați eligibili

Intreprinderi mici şi mijlocii în
parteneriat cu o entitate de
transfer tehnologic acreditată

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în
domeniile de specializare inteligentă naţionale şi/
sau regionale.

Minim
25.000 euro

Investiţii eligibile:

Maxim
200.000
euro

-

-

-

APEL
NELANSAT

Investiţii în active corporale
Investiţii în active necorporale strict
necesare pentru introducerea
rezultatelor cercetării în ciclul productive
Investiţii în realizarea de instrumente de
comercializare on-line a
serviciilor/produselor proprii ale
solicitantului
Investiţii de dezvoltare experimentală
Investiţii în alte activităţi de inovare
Investiţii în activităţile de realizare a
produsului sau procesului

Contribuția
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
consolidareacercetariidezvoltariitehnologicesi-a-inovarii/

Proiectul va conţine activităţi pentru introducerea
în producţie a rezultatelor cercetării-dezvoltării sau
a dreptului de proprietate intelectuală
Investiţii eligibile:
Achiziţionarea de active necorporale şi corporale
(utilaje, instalaţii şi echipamente) strict necesare
pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul
productiv, dimensionate la volumul real de
producţie.
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10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Incubatoare de
afaceri

Sprijinirea
structurilor suport de
incubare a afacerilor

Fondatori ai incubatorului de
afaceri (autorități ale
administrației publice locale,
instituții sau consorții de
instituții de învățământ
superior acreditate, institutele,
centrele și stațiunile de
cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț sau
persoanele juridice de drept
privat care înființează un
incubator de afaceri)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
2, PI 2.1, Apel
2.1B)

APEL
NELANSAT

Parteneriate între fondatorii
incubatorului de afaceri

Activități eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:




Crearea/ extinderea incubatoarelor de
afaceri, prin construirea, extinderea spațiilor
aferente
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active
corporale, necorporale

Valoarea
grantului

Minim
200.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/g
hidurilansate-inconsultare/

Maxim
7.000.000
euro

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:



Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul
incubatoarelor de afaceri

Asocierile în participație între
un fondator autoritate publică
și persoanele juridice de drept
privat, asociații și fundații,
patronate, sindicate, camere
de comerț.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
Romaniei si
Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

Cresterea
eficientei
energetice in
cladirile
publice

Obiectivul
programului

Cresterea eficientei
energetice in
cladirile publice

Solicitați eligibili

Autoritatile publice centrale

Activități eligibile



Autoritatile si institutiile
publice locale
Parteneriate intre entitatile de
mai sus



(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,
AP 3, PI 3.1,
Operatiunea B)
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Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei
cladirii (pereti exteriori, ferestre, tamplarie,
planseu peste ultimul nivel, planseu peste
subsol), sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv
masuri de consolidare a cladirii;
Reabilitarea si modernizarea instalatiilor
pentru prepararea si transportul agentului
termic pentru incalzire si a apei calde
menajere, a sistemelor de ventilare si
climatizare, inclusiv sisteme de racire pasiva,
precum si achizitionarea si instalarea
echipamentelor aferente si racordarea la
sistemele de incalzire centralizata, dupa caz;
Utilizarea surselor regenerabile de energie
pentru asigurarea necesarului de energie
termica pentru incalzire si prepararea apei
calde de consum;
Implementarea sistemelor de management
energetic avand ca scop imbunatatirea
eficientei energetice si monitorizarea
consumurilor de energie (ex. achizitionarea si
instalarea sistemelor inteligente pentru
gestionarea energiei electrice);
Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si
incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si durata mare
de viata;
Orice alte activitati care conduc la
indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului
(inlocuirea lifturilor, inlocuirea circuitelor
electrice - scari, subsol, lucrari de
demontare/montare a instalatiilor si
echipamentelor montate, lucrari de reparatii
la fatade etc.);
Realizarea de strategii pentru eficienta
energetica (ex. strategii de reducere a CO2)
care au proiecte implementate prin POR
2014 – 2020.

Valoarea
grantului

Valoarea
totala
eligibila a
cererii de
finantare
Minim 100
000 euro
Maxim
25 milioane
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

4
octombrie
2017

http://regioadrcentru.ro/a
xa-prioritara3-1sprijinireaeficienteienergeticegestionariiinteligenteenergiei-siutilizariienergiei-dinsurseregenerabileinfrastructurile
-publiceinclusivcladirilepublice/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Iluminat public

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
3, PI 3.1,
Operațiunea C)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Realizarea de
investiții pentru
scăderea
consumului de
energie primară în
iluminatul public

Solicitați eligibili

Unitățile administrativ
teritoriale din mediul urban

Activități eligibile









înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de
energie electrică cu iluminat prin utilizarea
unor lămpi cu eficiență energetică ridicată,
durată mare de viață și asigurarea confortului
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin
reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi,
rețele, etc.;
achiziționarea/instalarea de sisteme de
telegestiune a iluminatului public;
extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat
public în localitățile urbane;
utilizarea surselor regenerabile de energie;
orice alte activități care conduc la îndeplinirea
realizării obiectivelor proiectului;
realizarea de strategii pentru eficiență
energetică (ex. strategii de reducere a CO2)
care au proiecte implementate prin POR
2014 – 2020.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanţare:
Minim
100.000
euro
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/a
xa-prioritara3-1sprijinireaeficienteienergeticegestionariiinteligenteenergiei-siutilizariienergiei-dinsurseregenerabileinfrastructurile
-publiceinclusivcladirilepublice/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Reducerea
emisiilor de
carbon în
zonele urbane
bazată pe
planurile de
mobilitate
urbană durabilă

Reducerea emisiilor
de dioxid de carbon
și de alte gaze cu
efect de seră (GES),
provenite din
transportul rutier
motorizat de la nivel
urban

Unitățile administrativteritoriale orașe/municipii cu
excepția municipiilor reședință
de județ, eligibile în cadrul
axei prioritare 4 – „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile” și
a orașelor/municipiilor din
cadrul ADI „ITI Delta Dunării”

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
3, OS 3.2)

APEL
NELANSAT

Parteneriatele dintre unitățile
administrativ-teritoriale
orașe/municipii care sunt
eligibile în cadrul acestei
Priorități de Investiții, cu
condiția ca, din punct de
vedere teritorial, aceste unități
administrativ-teritoriale să se
învecineze și să dețină un
P.M.U.D. comun
Parteneriatele dintre o unitate
administrativ-teritorială
oraș/municipiu sau mai multe
unități administrativ-teritoriale
orașe/municipii care sunt
eligibile în cadrul acestei
Priorități de Investiții și
Unitatea administrativteritorială județul

Activități eligibile

O activitate orizontală, care trebuie asociată în
mod obligatoriu unei/unor activități eligibile, este
reprezentă de elaborarea planurilor de mobilitate
urbană durabilă.
A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului
public urban de călători

Achiziționarea de material rulant (tramvaie).

Modernizarea materialului rulant existent
(tramvaie).

Achiziționarea de troleibuze.

Achiziționarea de autobuze, de tip electric și
electric hibrid.

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea /
extinderea traseelor de transport public
electric

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea
depourilor aferente transportului public urban
de călători, inclusiv infrastructura tehnică
aferentă

Construirea și modernizarea stațiilor de
transport public urban de călători (tramvai,
troleibuz, autobuz urban)

Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor
de bilete integrate pentru călători („e-bilete”
sau „e-ticketing”)

Construirea/modernizarea/extindererea de
trasee separate, folosite exclusiv pentru
vehiculele de transport public

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea/
reamenajarea infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de transport public)

Construirea/modernizarea/reabilitarea
podurilor şi pasajelor supra şi subterane cu
coridoare dedicate transportului public urban
de călători

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanţare:
Minim
500.000
euro
Maxim 5
milioane
euro pentru
orașele/mun
icipiile cu o
populație
sub 20.000
de locuitori
Maxim 10
milioane
euro pentru
orașe/munic
ipiile cu o
populație de
peste
20.000 de
locuitori

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/3
-2promovareastrategiilorde-reducereemisiilor-dedioxid-decarbonpentru-toatetipurile-deteritoriuparticularzone-urbaneinclusivpromovareaplanurilorsustenabilede-mobilitateurbana-s/

Maxim 20
milioane
euro pentru
Municipiul
București

B. Investiții destinate transportului electric și
nemotorizat
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de
CO2 în zona urbană
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10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Sprijinirea
dezvoltării
urbane durabile

Finanțarea
proiectelor de
dezvoltare urbană în
baza unor strategii
integrate de
dezvoltare urbană
(SIDU) care
abordează
provocările
economice, de
mediu, climatice,
demografice și
sociale din orașe.

Municipiile reședință de județ
sau parteneriatele dintre
acestea și unitățile
administrativ-teritoriale (UAT)
din zona funcțională urbană

Condițiile pentru acordarea finanțării prin
intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020
sunt:

Existența unei strategii integrate de
dezvoltare urbană

Fundamentarea investițiilor propuse în cadrul
Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă
(PMUD)

Existența Documentului Justificativ pentru
finanțarea din Fonduri ESI 2014-2020, care
reprezintă planul de investiții aferent SIDU cu
finanțare din Fondurile ESI 2014-2020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4)

SIDU constituie
cadrul pentru
selectarea
operațiunilor
(proiectelor)
individuale de
dezvoltare urbană.

Prin intermediul acestor documente strategice,
municipiile își stabilesc domeniile pe care
intenționează să le dezvolte, din cele cinci
obiective specifice aferente Axei prioritare 4:

4.1 Măsuri pentru reducerea emisiilor de
dioxid de carbon în zonele urbane

4.2 Revitalizarea zonelor urbane

4.3 Acțiuni integrate pentru comunități
marginalizate

4.4 şi 4.5 Infrastructura de educație (creșe,
gradinițe, licee tehnologice, școli
profesionale)

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

-

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

Data
începerii
depunerii
de
document
e
strategice
(SIDU și
PMUD):
20
februarie
2017

http://regioadrcentru.ro/p
or-20142020/2014prezentareprogram/2014
-axa-4/

Data
Închiderii
apelului
de
document
e
strategice
(SIDU și
PMUD):
21 august
2017

După evaluarea și aprobarea documentelor
programatice de dezvoltare urbană (SIDU, PMUD
și Document Justificativ pentru finanțarea din
Fonduri ESI 2014-2020), proiectele prioritizate și
selectate de către Autoritatea Urbană, respectiv
municipiul reședință de județ/ADI, după caz vor fi
depuse pentru finanțare în cadrul apelurilor de
proiecte deschise pentru prioritățile de
investiție/axele prioritare ale programelor
Operaționale specifice, cu respectarea condițiilor
de finanțare a apelurilor de proiecte respective.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Promovarea
unor strategii
cu emisii
scăzute de
dioxid de
carbon pentru
toate tipurile de
teritorii, în
special pentru
zonele urbane,
inclusiv
promovarea
mobilității
urbane
multimodale
durabile și a
măsurilor de
adaptare
relevante
pentru
atenuare

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, PI 4.1)

APEL
NELANSAT

Solicitați eligibili

Unitățile administrativteritoriale municipii reședință
de județ
Parteneriatele dintre unitatea
administrativ-teritoriale
municipiu reședință de județ
cu orașe/municipii/comune din
zona funcțională urbană a
municipiului, aflate în
vecinătatea teritorială a
acestuia
Parteneriatele dintre unitatea
administrativ-teritorială
municipiu reședință de județ,
inclusiv, dacă este cazul, cu
orașele/municipiile/comunele
din zona funcțională urbană a
acestuia, menționate la
punctul anterior și Unitatea
administrativ-teritorială județul

Activități eligibile

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului
public urban de călători
Achiziționarea de material rulant (tramvaie),
modernizarea materialului rulant existent
(tramvaie), achiziționarea de troleibuze,
achiziționarea de autobuze, construirea/
modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de
transport public electric, construirea/
modernizarea/reabilitarea depourilor aferente
transportului public, inclusiv infrastructura tehnică
aferentă, construirea/modernizarea stațiilor de
transport public, crearea/extinderea/modernizarea
sistemelor de bilete integrate pentru călători („ebilete” sau „e-ticketing”), crearea/ modernizarea/
extinderea de trasee separate, folosite exclusiv
pentru vehiculele de transport public de călători,
construirea/modernizarea/reabilitarea/reamenajar
ea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite
de transport public local), construirea/
modernizarea/ reabilitarea podurilor ṣi pasajelor
supra ṣi subterane utilizate prioritar de transportul
public de călători.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
1.000.000
euro
Maxim
20.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/4
-1promovareastrategiilorde-reducereemisiilor-dedioxid-decarbonpentru-toatetipurile-deteritoriuparticularzone-urbaneinclusivpromovareaplanurilorsustenabilede-mobilitateurbana-s/

B. Investiții destinate transportului electric și
nemotorizat
Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare
a automobilelor electrice ṣi electrice hibride,
construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea
pistelor/traseelor pentru bicicliști, crearea/
modernizarea/ extinderea sistemelor de închiriere
de biciclete („bike-sharing”), construirea/
modernizarea/ extinderea de zone și trasee
pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului
auto în anumite zone.
C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de
CO2 în zona urbană
Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de
management al traficului, plantarea de aliniamente
de arbori și arbuști, construirea parcărilor de tip
„park and ride”.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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
municipiile reședință
de județ

Unitate administrativ-teritorială
municipiu reședință de județ
(excluzând localitățile din
zona funcțională urbană)

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, PI 4.2)
APEL
NELANSAT

Activități eligibile



demolarea clădirilor situate pe terenurile
supuse intervențiilor aflate într-o stare
avansată de degradare;



realizarea alei pietonale, piste pentru
bicicliști, creare trotuare;



amenajare spații verzi;



crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate;



achiziționarea și montarea elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru
întreținere/vestiare, scene;



instalare Wi-Fi în spațiile publice;



instalare sisteme de supraveghere video a
spațiilor amenajate prin proiect;



dotare mobilier urban;



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.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/4
-2-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurbanrevitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminari
i-terenurilorindustrialedezafectateinclusivzonelor-dereconversiereducer/

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia
integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Oferirea de
sprijin pentru
regenerarea
fizică,
economică și
socială a
comunităților
defavorizate
din regiunile
urbane și rurale

Îmbunătățirea
regenerării fizice,
economice și
sociale a
comunităților
marginalizate în
municipiile reședință
de județ din
România

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, PI 4.3)

APEL
NELANSAT

Solicitați eligibili

Unități Administrativ
Teritoriale Municipiu Reședință de județ
Parteneriate intre UAT-uriMunicipiu - Reședință de
județ (ca lideri de parteneriat)
si instituții publice locale:
structurile specializate din
cadrul/subordinea autorităților
administrației publice locale ṣi
autoritățile executive din
unitățile administrativteritoriale organizate la nivel
de municipiu-reședință de
județ și județ;
unitățile sanitare, unitățile de
învățământ ṣi alte instituții
publice locale nivel de
municipiu-reședință de județ
și județ care dezvoltă, la nivel
comunitar, servicii sociale
integrate.

Activități eligibile



Investiții în facilități destinate utilizării
publice, cum ar fi: zone verzi de mici
dimensiuni, piețe publice, scuaruri,
părculețe, locuri de joacă pentru copii,
precum și facilități pentru activități sportive
și recreaționale (ex. terenuri de sport, etc);



Investiții în clădiri destinate utilizării publice
pentru activități educative, culturale și
recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți
sau extinde serviciile publice de bază
(construcție/reabilitare/modernizare),
inclusiv dotarea acestora cu echipamente
specifice;



Construcția/reabilitarea/modernizarea
tuturor tipurilor de utilități de bază la scară
mică (cum ar fi infrastructura edilitară de
gaze, electricitate, apă, salubritate);



Construcția/reabilitarea/modernizarea
străzilor de importanță secundară, inclusiv
trotuare, piste pentru bicicliști, alei
pietonale, căi de acces. Investițiile privind
străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile
în situații excepționale, numai în măsura în
care astfel de investiții se fac în
completarea proiectului/proiectelor vizând
celelalte categorii de activități eligibile.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/4
-3-investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia
integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Creșterea
calității
infrastructurii
în vederea
asigurării
accesului
sporit la
educație
timpurie ṣi
sprijinirea
participării
părinților pe
piața forței de
muncă
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, PI
4.4, OS 4.4)

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Asigurarea
accesului sporit la
educație timpurie ṣi
sprijinirea participării
părinților pe piața
forței de muncă

Unități administrativ-teritoriale
Instituții ale administrației
publice locale
Forme asociative între
unitățile administrativteritoriale menționate la
punctul a) ṣi instituții ale
administrației publice locale
menționate la punctul b)
Liderul asociației va fi
reprezentat de unitatea
administrativ teritorială.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale
pentru educația timpurie anteprescolar (creșe) și
preșcolară (grădinițe)

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia
integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.

Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/4
-4-investitiilein-educatiein-formareinclusiv-informareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/

APEL
NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
calității
infrastructurii
educaționale
relevante
pentru piața
forței de muncă

Îmbunătățirea
disponibilității,
calității și relevanței
infrastructurii
educaționale și al
dotării

Unități administrativ-teritoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.5)

APEL
NELANSAT
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Instituții ale administrației
publice locale
Forme asociative între
unitățile administrativteritoriale menționate la
punctul a) ṣi instituții ale
administrației publice locale
menționate la punctul b)

Activități eligibile

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii educaționale
pentru învățământul profesional ṣi tehnic și
învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice
ṣi scoli profesionale).
Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia
integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.

Valoarea
grantului

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/4
-4-investitiilein-educatiein-formareinclusiv-informareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Realizarea de
acțiuni
destinate
îmbunătățirii
mediului urban

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

Unitățile administrativ
teritoriale din mediul urban,
cu excepția municipiilor
reședință de județ, finanțate în
cadrul axei prioritare 4 a
Programului Operațional
Regional 2014-2020

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
5, PI 5.2)

Activități eligibile

În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate
reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor
terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din
interiorul orașelor și transformarea lor în zone de
agrement și petrecere a timpului liber pentru
comunitate.

Valoarea
minimă
totală a
investiției
este de
100.000
euro

Vor fi finanțate următoarele tipuri de activități:
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Valoarea
grantului

demolarea clădirilor situate pe terenurile
supuse intervențiilor;
realizarea alei pietonale, piste pentru
bicicliști, creare trotuare;
amenajare spații verzi (defrișarea vegetației
existente; modelarea terenului; montarea
elementelor constructive de tipul alei,
foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/
gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare
arbori);
crearea de facilități pentru recreere pe
terenurile amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joacă pentru copii,
etc.);
Achiziționarea și montarea elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare, spații pentru
întreținere/vestiare, scene;
instalare Wit-Fi în spațiile publice;
sisteme de supraveghere video a spațiilor
amenajate prin proiect;
dotare mobilier urban (bănci, coșuri de
gunoi, etc);
modernizarea străzilor urbane adiacente
terenurile supuse intervențiilor, inclusiv
înlocuirea și/sau racordarea la utilități
publice.

Valoarea
maximă
totală a
investiției
este de
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

15
octombrie
2017

http://regioadrcentru.ro/5
-2-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurbanrevitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminari
i-terenurilorindustrialedezafectateinclusiv-azonelor-dereconversiereducer/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Stimularea
mobilității
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare și
terțiare la
infrastructura
TEN-T, inclusiv
a nodurilor
multimodale

Creșterea gradului
de accesibilitate a
zonelor rurale și
urbane situate în
proximitatea rețelei
TEN-T prin
modernizarea
drumurilor județene

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
6, PI 6.1)

Solicitați eligibili

Unitățile administrativteritoriale județ
Unități administrativ-teritoriale
în parteneriat: județ(e) municipiu(i)/ oraș(e)/
comună(e)
Pentru traseele ce parcurg
mai multe județe se vor
încheia acorduri de
parteneriat sau acorduri cadru
de colaborare cu rolul de a
asigura cadrul legal de
cooperare în derularea și
implementarea proiectelor
inter-conectate.

Activități eligibile
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modernizarea și reabilitarea rețelei de
drumuri județene (inclusiv poduri și podețe,
acces la proprietăți - aflate în domeniul
public) care asigură conectivitatea, directă
sau indirecta cu rețeaua TEN-T, construirea
unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
construcția / modernizarea variantelor
ocolitoare cu statut de drum județean ce vor
face parte din drumul județean respectiv,
construirea/realizarea de sensuri giratorii și
alte elemente pentru creșterea siguranței
circulației.
construirea/ modernizarea/ reabilitarea de
pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru
asigurarea conectivității directe la autostrăzi
TEN T a drumurilor județene) și construirea
pasarelelor pietonale;
construirea/modernizarea de stații și alveole
pentru transport public pe traseul drumului
județean;
realizarea de investiții destinate siguranței
rutiere pentru pietoni și bicicliști (trasee
pietonale și piste pentru bicicliști unde
situația din teren o permite), inclusiv
seminaristică luminoasă verticală pentru
treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
realizarea de perdele forestiere și parapeți
pentru protecție, apărări de maluri și
consolidări de versanți, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului
respectiv fata de efectele generate de condiții
meteorologice extreme (provocate de
schimbări climatice sau alte cauze
excepționale) – inundații, viscol etc .

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
eligibilă:
1.000.000
euro

Valoarea
maximă
eligibilă este
de
50.000.000
euro, cu
excepția
proiectelor
care se
realizează
în
parteneriat
între mai
multe unități
administrati
ve (județe),
caz în care
valoarea
maximă
eligibilă este
de
69.500.000
euro

-

Termen
limită

13 iulie
2017

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/6
-1-stimulareamobilitatiiregionaleprinconectareainfrastructurilo
r-rutiereregionale-lainfrastructuraten-t/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Diversificarea
economiilor
locale prin
dezvoltarea
durabila a
turismului

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
7, PI 7.1)

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Creșterea numărului
mediu de salariați în
stațiunile turistice

Autorități și instituții ale
administrației publice locale și
parteneriate între acestea stațiuni turistice conform
prevederilor HG 852/2008, cu
modificările și completările
ulterioare

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear
(infrastructura rutieră, rețele de captare și
transport, parcuri balneare, modernizare și creare
baze de tratament)

Valoarea
totală a
proiectului:

Crearea și extinderea infrastructurii de agrement,
inclusiv a utilităților aferente

Minim
100.000
euro

Amenajarea obiectivelor turistice naturale de
utilitate publică precum și crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate publică

Maxim
5.000.000
euro

Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică
pentru valorificarea atracțiilor turistice
Activități de marketing și promovare turistică ale
obiectivului finanțat.
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Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

21
octombrie
2017

http://regioadrcentru.ro/7
-1-sprijinireaunei-cresterifavorabileocupariifortei-demunca-prindezvoltareapotentialuluiendogen-caparte-uneistrategiiteritorialepentruanumitezone-precumsi-sporireaaccesibilitatiis/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Unități de
primiri urgențe

Îmbunătățirea
calității și a eficienței
îngrijirii spitalicești
de urgență

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.2,
Operațiunea B)

APEL
NELANSAT
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Solicitați eligibili

Unităţile administrativteritoriale

Activități eligibile

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii unităților de primi urgențe de la
nivelul spitalelor județene de urgență/unităților
funcționale de urgență
Proiectul trebuie să se regăseasecă pe lista
proiectelor prioritare preindentificate - Anexa nr. 9
la Ghidul specific.

Valoarea
grantului

Valoarea
cererii de
finanţare:
Minim
200.000
euro
Maxim
1.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructurile
-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelnationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale

Dezinstituţionalizare
a copiilor aflaţi în
centre de plasament
care urmează să fie
închise cu prioritate
și care funcționează
în județele care nu
au închis nici un
centru de
plasament, în
județele în care
funcționează peste
3 centre de
plasament clasice
sau a centrelor de
plasament clasice în
care sunt îngrijiți
peste 70 copii.

Direcțiile Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului din județele în care
funcționează centrele de
plasament selectate de
Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, în vederea
închiderii și a continuării
procesului de
dezinstituționalizare pentru
copii. (A se vedea Anexa nr. 5
la Ghidul specific)

Grup
vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3C)

Acestea pot încheia
parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de drept
public aflate în subordinea
UAT și care desfășoară
activități în domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și fundații,
unități de cult)
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Activități eligibile

Obiectul proiectului trebuie să cuprindă în mod
obligatoriu cel puţin un centru de zi pentru copii,
împreună cu cel puţin o/un casă de tip familial
/apartament pentru copii.
Activităţile orientative eligibile în cadrul proiectului,
pot fi:









reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
infrastructurii existente pentru centrele de zi
pentru copii;
construirea/reabilitarea/modernizarea/extinde
rea/dotarea caselor de tip familial
/apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
unor imobile şi transformarea lor în centre de
zi pentru copii;
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
unor imobile şi transformarea lor în case de
tip familial /apartamente pentru copii;
asigurarea/modernizarea utilităţilor generale
şi specifice pentru centrele de zi pentru copii
(inclusiv branşarea la utilităţi) şi pentru casele
de tip familial /apartamentele pentru copii;
crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor
de acces fizic pentru persoane cu dizabilităţi;
dotări pentru imobilele în care sunt furnizate
servicii de îngrijire de zi/ casele de tip familial
/apartamentele pentru copii;

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
unui proiect:
Minim
200.000
Maxim
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Proiectele
se depun
în
perioada

http://regioadrcentru.ro/8
-1-investitiileinfrastructurile
-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltareala-nivelNAȚIONALregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/

3 iulie
2017, ora
12.00 –
3 ianuarie
2018, ora
12.00
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale

Investiţiile POR vor
contribui la
dezinstituționalizare
a persoanelor adulte
cu dizabilităţi aflate
în instituţii de tip
vechi cu un număr
mare de beneficiari,
respectiv din cele cu
peste 120 de
beneficiari,
identificate de
Autoritatea
Națională pentru
Persoane cu
Dizabilități.

Direcțiile Generale de
Asistență Socială și Protecția
Copilului sau
parteneriate între DGASPC şi
unităţi administrativ teritoriale
şi/sau ONG-uri cu activitate în
domeniul protecției și
promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilități,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale și/sau unități
de cult acreditate ca furnizori
de servicii sociale

Obiectul proiectului este un pachet format dintr-un
centru de zi destinat persoanelor adulte cu
dizabilităţi și două, până la patru locuinţe protejate
pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.

Valoarea
eligibilă
maximă a
unui proiect
este de
923.000 de
euro

Grup
vulnerabil:
persoane cu
dizabilități

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3B)

Pentru serviciile
sociale destinate
grupului vulnerabil
”persoane cu
dizabilităţi”
intervențiile vor
contribui la
îndeplinirea
planurilor de
restructurare a
centrelor vizate.
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DGASPC-ul aplicant, sau
lider, după caz, poate fi doar
unul dintre DGASPC-urile ce
au în subordine/ structură unul
dintre centrele listate în Anexa
7 la Ghidul specific.

Activităţile orientative, eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:
• Înființarea de locuinţe protejate pentru
persoane cu dizabilităţi prin construirea de
clădiri și dotare
• Înființarea de locuinţe protejate pentru
persoane cu dizabilităţi prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a unor clădiri existente și transformarea lor
în locuințe protejate
• Înființarea de centre de zi pentru persoanele
cu dizabilităţi prin
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotare
a unor clădiri existente și transformarea lor
în centre de zi pentru persoane cu
dizabilități
• Asigurarea/modernizarea utilităţilor
generale şi specifice pentru locuinţele
protejate pentru persoane adulte cu
dizabilităţi (inclusiv branşarea la utilităţi);
• Asigurarea utilităţilor generale şi specifice
pentru centrele de zi pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi (inclusiv branşarea la
utilităţi);
• Accesibilizarea spațiului destinat serviciului
social nou înființat și a căilor de acces;
• Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul
centrelor de zi pentru persoanele adulte cu
dizabilităţi;
• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de
servicii oferite de centrul de zi pentru
persoane adulte cu dizabilităţi, inclusiv
tehnologii de acces și tehnologii și
dispozitive asistive pentru persoane adulte
cu dizabilităţi;
• Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de
locuinţe protejate pentru persoanele cu
dizabilităţi.

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Proiectele
se depun
în
perioada

http://www.inf
oregio.ro/ro/p
or-20142020/apeluriproiecte.html

1 iulie
2017, ora
00.00 –
31
decembrie
2017, ora
24.00

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
gradului de
participare la
nivelul
educaţiei
timpurii şi
învăţământului
obligatoriu, în
special pentru
copii cu risc
crescut de
părăsire
timpurie a
sistemului

Realizarea
condițiilor pentru o
educație de calitate
şi creșterea gradului
de participare a
populației în
învăţământul
preşcolar, primar şi
gimnazial

Unităţi administrativ-teritoriale,
cu excepţia municipiilor
reşedinţă de judeţ şi a unităţi
administrativ-teritoriale și
instituții ale administraţiei
publice locale aflate în cadrul
ITI Delta Dunării

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
10, PI 10.1)
APEL
NELANSAT
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Instituții ale administraţiei
publice locale aferente
entităţilor menţionate
Forme asociative între
unităţile administrativteritoriale si Instituții ale
administraţiei publice locale
care sunt eligibile în cadrul
acestei Priorități de Investiții

Activități eligibile



construcția/ reabilitarea/ modernizarea/
extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru educația timpurie
antepreșcolară (creșe) și preșcolară
(grădinițe)

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
eligibilă a
proiectului:
100.000
euro
Valoare
maximă
eligibilă a
proiectului:
6.700.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 2%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandireadecompetentesi-invatarepe-totparcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Viitor pentru
tineri
Integrare
durabilă pe
piața muncii a
tinerilor (ILMT),
în special a
celor care nu
au un loc de
muncă,
educație sau
formare,
inclusiv a
tinerilor cu risc
de excluziune
socială și a
tinerilor din
comunitățile
marginalizate,
inclusiv prin
punerea în
aplicare a
“garanției
pentru tineret”

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 1,
OS 1.1 SI 1.2)
APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Creșterea ocupării
tinerilor NEET
șomeri cu vârsta
între 16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est și
Sud
Muntenia)
Îmbunătățirea
nivelului de
competențe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEET șomeri cu
vârsta între
16 - 24 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în
regiunile eligibile
(Centru, SudEst și Sud
Muntenia)

Solicitați eligibili

Furnizori autorizați de formare
profesională a adulților
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării
Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale
Sindicate
Patronate
ONG-uri
Întreprinderi sociale de
inserție
Organizații de tineret, legal
constituite
Angajatori, constituite
conform Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare
Serviciul public de ocupare
(inclusiv unitățile cu
personalitate juridică din
subordinea sa)
Solicitanții pot depune
proiecte individual sau în
parteneriat.
Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste apeluri
de proiecte.

Activități eligibile



Organizarea și derularea de programe de
formare profesională a adulților (cursuri de
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare
sau specializare), măsură adresată tuturor
tinerilor NEETs din grupul țintă al
proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B,
C și D, respectiv ”Mediu ocupabil”, ”Greu
ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil”.



Evaluarea și certificarea competențelor
profesionale obținute pe alte căi decât cele
formale, respectiv non-formale și/sau
informale



Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării, respectiv medierea
muncii, adresată exclusiv tinerilor NEETs
pentru toate nivelurile de ocupabilitate



Activități de acompaniament, adresate
exclusiv tinerilor NEETs cu nivelurile de
ocupabilitate C și D, respectiv ”Greu
ocupabil” și ”Foarte greu ocupabil” în
vederea sprijinirii acestora să participe la
activitățile proiectului.



Activități de promovare și animare adresate
tuturor tinerilor NEETs din grupul țintă al
proiectului, indiferent de nivelul de
ocupabilitate deținut de aceștia, pentru ca
aceștia să participe la activitățile proiectului

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
1.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/18
2/consultarepublic%C4%8
3-pentrughidulsolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-11-%C5%9Fi1-2

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Dezvoltare
Locală
Integrată (DLI
360°) în
comunitățile
marginalizate
în care există
populație
aparținând
minorității
rome

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.1)

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate în
care există
populație aparținând
minorității rome, prin
implementarea de
măsuri integrate

Autoritățile publice locale cu
responsabilități în domeniu, în
parteneriat cu actori cu
expertiză relevantă pentru
acțiunile selectate;

Propunerile de proiecte vor avea o abordare
integrată în sensul că vor conține în mod
obligatoriu sub-activități aferente activităților 1, 2,
3, 4 și 5 după cum urmează:
1.

activități/ sub-activități în domeniul educației;

ONG-uri în parteneriat cu
actori cu expertiză relevantă
pentru acțiunile selectate.

2.

activități/ sub-activități în domeniul ocupării
forței de muncă;

3.

activități/ sub-activități în domeniul
antreprenorialului;

4.

activități/ sub-activități în domeniul
dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale și/sau
medicale/ medico-sociale);

5.

activități/ sub-activități obligatorii în domeniul
îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv
reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea
asigurării de utilități);

6.

activități/ sub-activități în domeniul acordării
de asistență juridică pentru reglementări
acte;

7.

activități/ sub-activități în domeniul combaterii
discriminării și promovării
multiculturalismului.

Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste apeluri
de proiecte.

Activități eligibile

APEL
NELANSAT
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Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
Pentru
regiunile
mai puțin
dezvoltate,
maxim
6.000.000
euro
Pentru
regiunea
dezvoltată
(București
Ilfov),
maxim
3.719.320
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/17
8/consultarepublic%C4%8
3-pentruversiunearevizuit%C4%
83-a-ghiduluisolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-41

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Dezvoltare
Locală
Integrată (DLI
360°) în
comunitățile
marginalizate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.2)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (non
roma), prin
implementarea de
măsuri integrate

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Autoritățile publice locale cu
responsabilități în domeniu, în
parteneriat cu actori cu
expertiză relevantă pentru
acțiunile selectate;

Propunerile de proiecte vor avea o abordare
integrată în sensul că vor conține în mod
obligatoriu sub-activități aferente activităților 1, 2,
3, 4 și 5 după cum urmează:
1.

activități/ sub-activități în domeniul educației;

ONG-uri în parteneriat cu
actori cu expertiză relevantă
pentru acțiunile selectate.

2.

activități/ sub-activități în domeniul ocupării
forței de muncă;

3.

activități/ sub-activități în domeniul
antreprenoriatului;

4.

activități/ sub-activități în domeniul
dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale și/sau
medicale/ medico-sociale);

5.

activități/ sub-activități obligatorii în domeniul
îmbunătățirii condițiilor de locuit (inclusiv
reabilitarea locuințelor și/ sau legalizarea
asigurării de utilități);

6.

activități/ sub-activități în domeniul acordării
de asistență juridică pentru reglementări acte
- dacă este cazul.

Partenerii transnaționali nu
sunt eligibili pe aceste apeluri
de proiecte.

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
maxim
6.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/18
0/consultarepublic%C4%8
3-pentruversiunearevizuit%C4%
83-a-ghiduluisolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-42

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Organizarea de
programe de
depistare
precoce
(screening),
diagnostic și
tratament
precoce al
tuberculozei,
inclusiv al
tuberculozei
latente

Creșterea numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare precoce
(screening),
diagnostic și
tratament precoce
pentru principalele
patologii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4, PI
9.iv, OS 4.9)

APEL
NELANSAT
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Solicitați eligibili

Autoritate publică în
subordinea Ministerului
Sănătății - Institutul de
Pneumoftiziologie „Marius
Nasta”
Parteneri eligibili:
Ministerul Sănătății, organ de
specialitate al administrației
publice centrale, cu
personalitate juridică, în
subordinea Guvernului;
Alte instituții care desfășoară
activități în domeniul sănătății
publice la nivel național,
regional, județean sau local;
Spitalele publice din rețeaua
autorităților administrației
publice locale;
Institutele sau centrele de
sănătate publică ca instituții
publice regionale sau
naționale, cu personalitate
juridică, în subordinea
Ministerului Sănătății;
Instituțiile si structurile de
specialitate ale Ministerului
Sănătății, care desfășoară
activități în domeniul sănătății
publice la nivel național,
regional, județean și local, cu
personalitate juridică, aflate în
subordinea, coordonarea sau
sub autoritatea Ministerului
Sănătății, cu excepția CNAS
și a caselor de asigurări de
sănătate;
Alți actori relevanți (ex.
universități, ONG-uri
relevante)

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea metodologiei de screening al
populației pentru depistarea tuberculozei, inclusiv
a tuberculozei latente, în vederea asigurării unui
standard unitar de realizare a screeningului la
nivel național și consolidării controlului
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente în
România prin aplicarea de metode medicale de
screening al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei
latente având ca principal rol depistarea bolii încă
din stadiile incipiente ale instalării.

Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
15.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabila

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Furnizarea programelor de formare profesională
specifică pentru profesioniștii implicați în
prevenirea, depistarea precoce (screening),
diagnosticul și tratamentul precoce al tuberculozei,
inclusiv al tuberculozei latente (ex. psihologi,
asistenți sociali, asistenți medicali comunitari etc.)
Furnizarea serviciilor de sănătate esențiale
orientate către prevenire, depistare precoce
(screening), diagnostic și tratament precoce al
tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente
Activități de informare, educare, conştientizare a
grupului țintă al serviciilor de screening TB,
inclusiv al tuberculozei latente

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Măsuri de
educație de a
doua șansă
pentru tinerii
NEETs

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6,
OS 6.1)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Apelul finanțează
acțiuni menite să
realizeze reinserția
în sistemul
educațional, cu
precădere cel
profesional și tehnic
prin programul A
doua șansă, să
sporească nivelul de
conștientizare a
rolului educației prin
campanii de
informare, să
contribuie la
scăderea ratei
abandonului școlar,
inclusiv prin
oferirea unor măsuri
de sprijin financiar
pentru cursanți și
familiile acestora.

Solicitați eligibili

Inspectorate Școlare
Județene;
Instituții de învățământ
(ISCED 1-3) publice din
rețeaua națională școlară.
Partenerii pot fi instituții
similare categoriilor de
solicitanți eligibili și/sau
următoarele categorii de
organizații:
Agenții, structuri subordonate
sau aflate în coordonarea
MEN/MMFPSPV și alte
organisme publice cu atribuții
în domeniul formării
profesionale
Centrul Național de
Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic
Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă și
structurile teritoriale ale
acesteia cu personalitate
juridică
Membri ai Comitetelor
Sectoriale și Comitete
Sectoriale cu personalitate
juridică
Organizații sindicale
Patronate
Asociații profesionale
Furnizori de servicii de
consiliere și orientare
profesională/ pentru carieră
Furnizori de servicii de
ocupare
Camere de comerț, industrie
și agricultură
ONG-uri.

Activități eligibile

Activitatea principală obligatorie care va fi
finanțată este furnizarea flexibilă de programe de
”A doua șansă”, prin reintegrarea în cadrul
sistemului de învățământ în vederea
completării/finalizării studiilor, inclusiv prin
participarea la programe de formare profesională
inițială.
Activități eligibile secundare:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Realizarea unor parteneriate sustenabile cu
angajatori locali;
Consiliere și orientare pentru tinerii NEETs și
părinții acestora;
Acțiuni și campanii de conștientizare;
Crearea de rețele pentru incluziune socioeducațională;
Furnizarea de măsuri de acompaniament
care să asigure încurajarea participării
tinerilor în programe de A doua șansă în
vederea finalizării învățământului obligatoriu,
inclusiv prin sprijin financiar adaptat nevoilor
tinerilor din grupul țintă;
Alte măsuri inovatoare care sunt asociate
unei abordări personalizate a traseului de
școlarizare a tinerilor NEETs.

Valoarea
grantului

Valoarea
eligibilă
minimă a
unui proiect:
minim
1.000.000
euro
Valoarea
bugetului se
va corela cu
dimensiune
a grupului
țintă și
valoarea
indicatorilor
asumați,
sub forma
unui cost
total per
participant
de maxim
2360 euro
pentru
fiecare
unitate de
participant
la activitățile
proiectului.

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/17
9/consultarepublic%C4%8
3-pentrughidulsolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-61

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Calitate,
transparență,
etică și
integritate la
nivelul
sistemului
judiciar

Asigurarea unei
transparențe și
integrități sporite
la nivelul
sistemului
judiciar în
vederea
îmbunătățirii
accesului și a
calității
serviciilor
furnizate la
nivelul acestuia

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA, AP 2, OS
2.3)

Solicitați eligibili

Consiliul Superior al
Magistraturii;
Institutul Național al
Magistraturii;
Școala Națională de Grefieri;
Ministerul Public;
Ministerul Justiției;
Oficiul Național al Registrului
Comerțului;
Înalta Curte de Casație și
Justiție.
Parteneri eligibili sunt:
Instanțe judecătorești;

APEL
NELANSAT

Parchete;
Alte instituții publice care au
competențele/atribuțiile
necesare și dovedite, în
domeniul în care se
încadrează obiectivele
proiectului propus;
Asociații profesionale cu
activitate în domeniul justiției.

Activități eligibile

Consolidarea planurilor de formare a personalului
din sistemul judiciar raportat la noul cadru
legislativ ṣi evoluția practicii judiciare.
Elaborarea de materiale suport pentru formare
precum ghiduri, manuale, instrumente IT (elearning, sisteme audio-video, aplicații mobile etc.)
etc.;
Organizarea de conferințe, seminarii, stagii de
formare și specializare pentru formarea
profesională a personalului de la nivelul sistemului
judiciar și a practicienilor dreptului (inclusiv
reprezentanți ai profesiilor juridice conexe).

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://poca.ro/
ip92017/lansar
ea-inconsultare-aghiduluisolicitantuluinr-ip-92017mysmispoca13123/

Continuarea monitorizării SNA cu privire la
sistemul judiciar; Elaborarea de analize de risc
realizate la nivelul instituțiilor sistemului judiciar;
Derularea de programe specifice de remediere a
riscurilor și vulnerabilităților identificate;
Dezvoltarea sistemelor informatice necesare
asigurării unui grad sporit de transparență ṣi
accesibilitate a serviciilor furnizate de sistemul
judiciar;
Realizarea de sondaje/analize privind: 1)
percepția publică în ceea ce privește actul de
justiție; 2) percepția utilizatorilor (justițiabililor) și 3)
percepția principalilor actori ai sistemului judiciar și
utilizarea rezultatelor pentru îmbunătățirea unor
domenii cheie (comunicarea cu publicul, educație
juridică, profilul magistratului și conduita acestuia,
serviciile oferite de instanță etc.);
Actualizarea ṣi punerea în aplicare a strategiilor
de comunicare pentru instituțiile din sistemul
judiciar, ținând cont și de noile prevederi legale
(noile coduri) și alte evoluții în materie
(jurisprudența CEDO, s.a.)
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijin pentru
implementarea
managementul
ui calității,
măsuri de
simplificare
pentru cetățeni
și mediul de
afaceri,
sistematizarea
legislației și
evaluarea
sistemică a
cadrului de
reglementare

Scopul acestei
cereri de proiecte
este de a sprijini
autorități și instituții
publice centrale
pentru
implementarea
unitară a
managementului
calității și
performanței,
implementarea unor
măsuri 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, de elaborare
de politici publice
bazate pe dovezi

Ministerul Finanțelor Publice;
Ministerul Apelor și Pădurilor;
Ministerul Muncii și Justiției
Sociale;
Ministerul Economiei;
Ministerul Mediului de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat;
Ministerul Educației Naționale;
Ministerul Transporturilor;
Ministerul Energiei;
Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale;
Secretariatul General al
Guvernului;
Avocatul Poporului;
Etc.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA 2014-2020,
IP 8, OS 1.1)

Activități eligibile

Valoarea
grantului



Dezvoltarea de sisteme și instrumente de
management



Îmbunătățirea politicilor publice și creșterea
calității reglementărilor

Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă
unui proiect:
400.000 lei



Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației pentru cetățeni și
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
personalului

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

14 iulie
2017, ora
14.30

http://poca.ro/
solicitarefinantare/cere
rea-deproiecte-ip-82017/

Valoarea
maximă
eligibilă
aferentă
unui proiect:
13.000.000
lei

Parteneri eligibili:
autorități și instituții ale
administrației publice centrale;
autorități administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali (organizații
sindicale, organizații
patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu
personalitate juridică);
instituții de învățământ
superior acreditate și de
cercetare
Academia Română
Etc.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Sprijin pentru
implementarea
acțiunilor în
cadrul
strategiei de
dezvoltare
locală

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura
19.2)

Obiectivul
programului

Încurajarea
dezvoltării locale în
zonele rurale

Solicitați eligibili

Solicitanții/beneficiarii eligibili
ai operațiunilor implementate
prin LEADER sunt entități
publice/private, stabilite prin
fișa măsurii din SDL,
autorizate/constituite juridic la
momentul depunerii cererii de
finanțare

Activități eligibile

Sprijinul, în cadrul Sub-măsurii 19.2, se acordă
pentru implementarea măsurilor din cadrul
Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) ale
Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) selectate și
autorizate de către DGDR AM PNDR
Proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se
pot încadra în una dintre următoarele categorii:
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proiecte de investiții, respectiv investiții în
infrastructură, investiții în sectoarele
agricol și forestier, investiții non-agricole;
proiecte cu sprijin forfetar (domeniul
agricol și non-agricol), în cadrul cărora
sprijinul se acorda în tranșe cu o valoare
prestabilită (nominal sau procentual), în
funcție de specificul fiecărei măsuri;
proiecte de servicii, respectiv proiecte care
vizează operațiuni necorporale precum
organizarea de evenimente, instruiri,
realizarea de studii, monografii etc.;
proiecte mixte (investiții și servicii), care
vor fi gestionate ca proiecte de investiții,
întrucât existența unei componente de
investiții conduce la obligația menținerii
obiectivelor investiției pentru o perioadă
minimă, stabilită în cadrul de implementare
național.

Valoarea
grantului

Maxim
200.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Sesiune
continuă

Informații
suplimentare

https://portal.
afir.info/infor
matii_general
e_pndr_invest
itii_prin_pndr_
m_19_leader
_sm19_2_acti
uni_in_strateg
ia_de_dezvolt
are_locala

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Bunicii
comunității
Servicii sociale
și sociomedicale
pentru vârstnici

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.4)

APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Reducerea
numărului de
persoane
aparținând
grupurilor
vulnerabile prin
furnizarea unor
servicii sociale/
medicale/ socioprofesionale/ de
formare
profesională
adecvate nevoilor
specifice

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Furnizori de servicii sociale
Acreditați în condițiile legii
singuri sau în parteneriat cu
actorii sociali relevanți (de ex.
organizații ale vârstnicilor)

Sunt eligibile pentru finanțare prin prezentul
program:

Centre de zi pentru persoane vârstnice
existente sau înființate prin proiect - Centre
de zi de asistență și recuperare; Centre de zi
de socializare și petrecere a timpului liber (tip
club) , servicii de asistență comunitară și de
promovare a voluntariatului printre
persoanele vârstnice, inclusiv acompaniate
de activități de promovare a participării active
a vârstnicilor (ex. voluntari).

Servicii/unități de îngrijire la domiciliu pentru
persoane vârstnice, centre de preparare și
distribuire a hranei: cantine sociale și servicii
mobile de distribuire a hranei.

Serviciile de îngrijire la domiciliu privesc
ajutorul acordat de îngrijitorii formali
persoanelor vârstnice dependente pentru
efectuarea activităților de baza și
instrumentale ale vieții zilnice.

Centrele de preparare și distribuire a hranei
realizează activitățile specifice unei cantine
sociale, precum și, după caz, activități de
distribuire a hranei la domiciliul persoanelor
vârstnice cu deficiențe locomotorii, prin
intermediul serviciilor de tip masă pe roți.

Autorități publice locale în
parteneriat cu actorii sociali
relevanți (de ex. organizații
ale vârstnicilor)

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
proiectului:
400.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati/2159fondurieuropenepentruingrijireavarstniciloraflati-indificultate

Vor avea prioritate proiectele din localitățile cu un
număr crescut de populație cu vârsta de 55 de ani
și peste și care nu dispun de servicii sociale de
natura celor eligibile prin acest program.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Copiii mai întâi

Proiectele se vor
concentra pe
dezinstituționalizare
a copiilor aflați în 50
dintre cele 77 de
centre de plasament
clasice, funcționale
la 30 iunie 2016, și
vor include servicii
integrate de sprijin
în vederea asigurării
tranziției de la
servicii de îngrijire
instituționalizate
către servicii la
nivelul comunității,
programe complexe
de asistență a
tinerilor și de
integrare socioeconomică la nivelul
comunității a
acestora, precum și
măsuri preventive
de evitare a
separării copilului de
familie și de
instituționalizare.

PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN
(AP 4, PI 9.iv,
OS 4.12; 4.13;
4.14)

APEL
NELANSAT
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Solicitați eligibili

Autoritățile publice locale cu
responsabilități în domeniul
protecției copilului

Activități eligibile



Furnizarea de servicii integrate de sprijin în
vederea asigurării tranziției de la servicii de
îngrijire instituționalizate către servicii la
nivelul comunității



Orice alte măsuri care vin în sprijinul
dezinstituționalizării și al furnizării de servicii
la nivelul comunității

în parteneriat cu
furnizori de servicii sociale


Furnizarea de programe de asistența tinerilor
(cu vârsta până în 18 ani sau până la 26 ani
dacă urmează programe de educație/
formare)



Furnizarea de servicii și măsuri preventive și
de intervenție timpurie pentru copii în vederea
prevenirii separării copilului de familie și a
instituționalizării



Sprijin pentru dezvoltarea rețelei de asistenți
sociali și a celei de asistenți maternali la
nivelul comunității, inclusiv prin furnizarea de
programe de formare și de schimb de
experiență; dezvoltarea cu prioritate a
asistenței maternale pentru copiii cu
dizabilități; sprijin pentru dezvoltarea
serviciilor de tip familial, identificare și
monitorizare copii aflați în risc de separare de
familie (ex. Aplicare fișă de identificare a
riscurilor aprobată prin anexa nr. 2 a HG nr
691/2015, identificarea nevoilor acestor copii,
referirea lor către serviciile de sănătate și de
educație etc).

Valoarea
grantului

Valoare
minimă
proiect
450.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0% - 5%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Valoarea
maximă
1.300.000
euro

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Educație de
calitate în creșe

Creșterea
participării la
învățământul
antepreșcolar și
preșcolar, în special
a grupurilor cu risc
de părăsire timpurie
a școlii, cu accent
pe copiii aparținând
minorității romă și a
celor din mediul
rural;

Ministerul Educației Naționale
și Cercetării Științifice și
agenții, structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MENCS și alte organisme
publice cu atribuții în domeniul
educației și formării
profesionale, inclusiv
asigurarea calității în
învățământul preuniversitar.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10i)

APEL
NELANSAT
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Îmbunătățirea
competențelor
personalului didactic
din învățământul
pre-universitar în
vederea promovării
unor servicii
educaționale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor și a
unei scoli incluzive.

Activități eligibile





formarea profesională a cadrelor didactice,
a managerilor școlari și a personalului de
îngrijire din creșe;
amenajarea spațiilor educaționale pentru
creșe sau pentru grupe de antepreșcolari
înființate în cadrul grădinițelor;
testarea resurselor didactice aferente
curriculum-ului național obligatoriu pentru
învățământul antepreșcolar în creșe pilot

Valoarea
grantului

În cadrul
prezentei
cereri de
propuneri
de proiecte
se va
selecta un
singur
proiect în
valoare de
13.511.937
euro

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Parteneri eligibili:
Agenții, structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MENCS și alte organisme
publice cu atribuții în domeniul
educației și formării
profesionale, inclusiv
asigurarea calității în
învățământul preuniversitar;
Instituții de învățământ
(ISCED 0-2) acreditate,
publice și private, din rețeaua
școlară națională
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
școlară și servicii alternative,
publici și privați;
Autoritățile publice locale cu
atribuții în domeniul educației
de nivel preuniversitar;
ONG uri;
Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizații sindicale).

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Curriculum
național
obligatoriu
actualizat
pentru
învățământul
gimnazial
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10i)

APEL
NELANSAT

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Reducerea părăsirii
timpurii a școlii prin
măsuri integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților egale
pentru elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității romă și
elevii din mediul
rural/ comunitățile
dezavantajate
socio-economic;

Ministerul Educației Naționale
și Cercetării Științifice și
agenții, structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MENCS și alte organisme
publice cu atribuții în domeniul
educației și formării
profesionale, inclusiv
asigurarea calității în
învățământul preuniversitar

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

Maxim
38.250.000
euro

Creșterea numărului
de oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competențe și pe
utilizarea de soluții
digitale/de tip TIC în
procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului didactic
din învățământul
pre-universitar în
vederea promovării
unor servicii
educaționale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor și a
unei scoli incluzive.
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Partenerii pot fi:
Agenții, structuri/alte
organisme aflate în
subordinea/coordonarea
MENCS și alte organisme
publice cu atribuții în domeniul
educației și formării
profesionale, inclusiv
asigurarea calității în
învățământul preuniversitar;
Instituții de învățământ
(ISCED 2) acreditate, publice
și private, din rețeaua școlară
națională
Furnizori de servicii de
orientare, consiliere, mediere
școlară și servicii alternative,
publici și privați;
ANP și instituții subordonate;
Autoritățile publice locale cu
atribuții în domeniul educației
de nivel preuniversitar;
ONG-uri;
Parteneri sociali din
învățământul preuniversitar
(ex. organizații sindicale).

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#implem
entareprogram

Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului
național școlar obligatoriu (inclusiv pentru
învățământul special și învățământul de tip a doua
șansă) în vederea orientării pe formarea de
competențe cheie și pe nevoile de dezvoltare ale
elevilor pentru i învățământul primar și secundar,
inclusiv prin utilizarea de soluții digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale didactice care sprijină
implementarea curriculumului revizuit (ghiduri,
resurse educaționale pentru elevi și cadre
didactice), în special cele de tipul resurselor
educaționale deschise.
Perfecționarea profesională specializată pentru
personalul didactic din i învățământul
preuniversitar gimnazial în vederea extinderii
utilizării metodelor activ-participative de educație
bazate pe noul curriculum centrat pe competențe
cheie și pe nevoile elevilor, în special în cazul
personalului care lucrează cu copiii aparținând
grupurilor vulnerabile, inclusiv copii aparținând
minorității romă, copii cu nevoi speciale, copii din
comunitățile dezavantajate socioeconomic.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin pentru
susținerea
măsurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
naționale
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
VA, AP 1, O.S.
1.1)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calității și
performanței
implementate în
autoritățile si
instituțiile publice
centrale;
Aplicarea sistemului
de politici bazate pe
dovezi în autoritățile
și instituțiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante a
impactului;
Cadru pentru
sprijinirea dezvoltării
la nivel local și
pentru creșterea
calității serviciilor
publice
implementat;
Fondul activ al
legislației
sistematizat și
simplificat progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate în
concordanță cu
Strategia pentru o
mai bună
reglementare

Solicitați eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activități eligibile

Valoarea
grantului



Dezvoltarea de sisteme și instrumente de
management



Creșterea calității reglementărilor



Simplificarea procedurilor administrative și
reducerea birocrației pentru cetățeni și
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilităților și cunoștințelor
personalului din autoritățile și instituțiile
publice centrale

Suma
minimă
aferentă
unui proiect:
700.000 lei
Suma
maximă
aferentă
unui proiect:
15.000.000
lei

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputaților;

Contribuția
beneficiarului

20%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriadministr
atie.ro/lansar
e-inconsultare-aghidurilorsolicitantuluinr-ip-32015si-cp-22015/

Secretariatul General al
Senatului;
autorități și instituții publice
centrale cu responsabilități
stabilite în SMBR.

Categorii de parteneri eligibili:
autorități și instituții publice
centrale așa cum sunt ele
adresate în SCAP;
autorități administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
instituții de învățământ
superior acreditate și de
cercetare,
Academia Română.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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

Promovarea de
acțiuni ce contribuie
la îndeplinirea
priorităților din
Tratatul de Aderare
pentru sectorul de
apă și apă uzată

Operatorii Regionali din
sectorul de apă (OR) înființați
în baza Legii nr. 51/2006 și
Legea nr. 241/2006

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP
3, O.S. 3.2)
APEL
NELANSAT
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Activități eligibile

A.

Proiecte integrate de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată (noi și
frazate)

B.

Laborator național pentru îmbunătățirea
monitorizării substanțelor deversate în ape și
a calității apei potabile

C.

Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 si post
2020

Municipiul București
pentru acțiunile A și C.

Valoarea
grantului

NA

Contribuția
beneficiarului

2% pentru
acțiunile A și C
0% pentru
acțiunea B

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/2007/re
s/filepicker_u
sers/cd25a59
7fd62/comunicat
e/2015/01.09.
2015/Ghidul.s
olicitantului.3.
2.consultare.z
ip

Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, în parteneriat cu
Administrația Națională ”Apele
Române” și Ministerul
Sănătății
pentru acțiunea B.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Apel de
proiecte pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de
management
integrat al
deșeurilor

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP
3, O.S. 3.1)

Obiectivul
programului

Promovarea
investițiilor în
sectorul de deșeuri
în vederea
conformării cu
prevederile acquisului european și a
angajamentelor
asumate prin
sectorul de mediu.

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene

Proiecte integrate de management al deșeurilor

implementarea sistemelor de colectare
selectivă

construcția de instalații de transfer și
valorificare/tratare, inclusiv platforme de
compostare și unități de compostare
individuală

construcția de stații sortare și de tratare
mecano-biologică etc.

închiderea și reabilitarea de depozite
neconforme, inclusiv a sistemului de
colectare a levigatului, a sistemului de
extragere a biogazului

deschiderea/extinderea de noi depozite

asistență pentru managementul proiectelor,
supervizare și publicitate (inclusiv
conștientizarea publicului) etc;

Consolidarea capacității instituționale a
beneficiarilor în domeniul sistemelor
integrate de management al deșeurilor, ca
parte integrantă a proiectelor individuale

Nu există
plafoane
valorice
privind
dimensiune
a proiectelor

Primăria Municipiului
București

Contribuția
beneficiarului

2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2018

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

Implementarea unui sistem integrat de
management al deșeurilor la nivelul municipiului
București.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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

Promovarea
investițiilor care să
contribuie la
îmbunătățirea
sistemului național
de evaluare și
monitorizare a
calității aerului în
vederea conformării
cu cerințele
directivelor din
sector

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URĂ MARE, AP
4, O.S. 4.2)
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Solicitați eligibili

Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, individual sau în
parteneriat

Activități eligibile

Dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a
Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de
echipamente de monitorizare a poluanților și
instalarea lor în amplasamente noi si achiziția de
echipamente de monitorizare a unor poluanți noi,
pentru care până în acest moment nu există
determinări

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiarului

Minim 15%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2018

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

Dezvoltarea unui sistem de prognoză și
inventariere a emisiilor de poluanți în aer
Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu
cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea
poluanților emiși în aer
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
investiţiilor în
capacităţi de
producere
energie
electrică şi/sau
termică din
biomasă/biogaz
şi energie
geotermală

Creşterea ponderii
energiei
regenerabile în
totalul consumului
de energie primară,
ca rezultat al
investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a
energiei electrice şi
termice din resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.

Unități administrativ teritoriale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
6, O.S. 6.1)

Reducerea emisiilor
de carbon în
atmosferă generate
de sectorul
energetic prin
înlocuirea unei părţi
din cantitatea de
combustibili fosili
consumaţi în fiecare
an (cărbune, gaz
natural).

Activități eligibile



Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producere energie electrică şi termică în
cogenerare din biomasă şi biogaz;



Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din biomasă
sau biogaz;



Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei electrice din biomasă
sau biogaz;



Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei termice din energie
geotermală.

Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară
Societăți comerciale
care au ca activitate
producerea de energie în
scopul comercializării

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Maxim
15.000.000
euro

2% pentru
proiecte având
ca beneficiari
unități
administrativteritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care nu
intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat

Deschider
e
depunere
de
proiecte:
17 iulie
2017, ora
10

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntreprinde
ri și
întreprinderile
mici

Închidere
depunere
de
proiecte:
31
decembrie
2018, ora
10

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
investiţiilor în
cogenerare de
înaltă eficienţă

Promovarea de
acțiuni de reducere
a emisiilor de
carbon și de
creștere a eficienței
energetice prin
instalarea de noi
capacități /
modernizarea
capacităților de
cogenerare de
înaltă eficiență.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
6, O.S. 6.4)
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Solicitați eligibili

Societățile comerciale din
industrie care înregistrează
consumuri energetice de
peste 200 tep/an și care pot
dovedi un necesar util de
energie termică pentru
procesele industriale cu o
durată de minim 4.000 h/an
Reprezentantul desemnat al
unui parc industrial care
înregistrează consumuri
energetice de peste 200
tep/an si care poate dovedi un
necesar util de energie
termică pentru procesele
industriale cu o durată de
minim 4.000 h/an pentru
investițiile privind producția de
energie prin cogenerare de
înaltă eficiență, si care poate
fi:


administratorul parcului



distribuitorul de energie
al parcului industrial

Activități eligibile



Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă



Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
care utilizează gaze reziduale (maximum 8
MWe) provenite din procese industriale

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Maxim
15.000.000
euro

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microîntreprinde
ri și
întreprinderile
mici

Deschider
e
depunere
de
proiecte:
17 iulie
2017, ora
10

http://www.fo
nduriue.ro/poim2014#implem
entareghiduribeneficiari

30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii

Închidere
depunere
de
proiecte:
31
decembrie
2018, ora
10

40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
pentru
întreprinderile
mari
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finanțare

Creșterea
gradului de
protecție și
conservare a
biodiversității
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
4, OS 4.1)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversității în
conformitate cu
Cadrul de Acțiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate 2020
ṣi cu Strategia
Națională ṣi Planul
de Acțiune pentru
Conservarea
Biodiversității 2014
– 2020

Solicitați eligibili

Custozi/Administratori ai
ariilor naturale protejate

Activități eligibile

A.

APM / instituția care este
responsabilă pentru
asigurarea managementului
ariei protejate
ONG-uri

B.

Implementarea planurilor de management /
seturilor de măsuri de conservare/ planurilor
de acțiune pentru ariile naturale protejate ṣi
pentru speciile de interes comunitar aprobate
(inclusiv cele situate în mediul marin)

C.

Acțiuni de completare a nivelului de
cunoaștere a biodiversității ṣi ecosistemelor
(monitorizarea ṣi evaluarea speciilor ṣi
habitatelor, inclusiv a speciilor invazive etc.).

Universități
Institute de cercetare/ muzee
MM, ANPM
Alte instituții publice

Elaborarea planurilor de
management/seturilor de măsuri de
conservare/planurilor de acțiune pentru ariile
naturale protejate (inclusiv cele situate în
mediul marin) ṣi pentru speciile de interes
comunitar neacoperite de proiectele finanțate
din alte programe (prevăzute în OUG nr.
57/2007, cu modificările ulterioare)

Valoarea
grantului

Valoare
maximă
proiect:
Acțiunea A
– 5.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/17
3

Acțiunea B
–
10.000.000
euro
Acțiunea C
–
20.000.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Crearea de
sinergii cu
acțiunile de CDI
ale
programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene și
alte programe
CDI
internaționale

Sprijinirea
proiectelor de CD și
Inovare care
participă direct la
competițiile
programului-cadru
Orizont 2020, care
sunt complementare
prin activitățile
propuse unor
proiecte finanțate
prin Orizont 2020
sau care se
adresează întăririi
capacitații
administrative a
instituțiilor de CD și
Inovare din
România de a
realiza aplicații
pentru proiecte
pentru competiții
organizate la nivel
European și
mondial.

Entități din România cu obiect
de activitate cercetareadezvoltarea, care pot fi de tip
organizate de cercetare sau
întreprindere

Descrierea tipurilor de proiecte:
RO-ECSEL: proiect pentru finanțarea activităților
CD și de inovare eligibile ale participanților din
România pe proiectele selectate la finanțare de
către Inițiativa Tehnologică Comună ECSEL Joint
Undertaking în cadrul apelurilor pentru programulcadru Orizont 2020.
COMPLEMENT: proiecte pentru finanțarea
activităților CD și de inovare adiționale proiectelor
finanțate în cadrul Inițiativelor Tehnologice
Comune (JTI) ale Orizont 2020, care sunt în afară
planului de lucru al JTI, dar sunt complementare
activităților din planul de lucru și contribuie la
atingerea obiectivelor JTI.
RO-EIT: proiecte CDI pentru consolidarea
participării entităților din România la activitățile
finanțate de Institutul European pentru Inovare și
Tehnologie (EIT).
RO-ESFRI-ERIC: proiecte CDI pentru
consolidarea participării entităților din România ca
parteneri în infrastructuri pan-europene de
cercetare de tip European Research Infrastructure
Consortium (ERIC)
FINALIST-IMM: proiecte pentru finanțarea
activităților CD și de inovare cuprinse în
propunerile IMM-urilor care au participat individual
la competițiile Orizont 2020 pentru instrumentul
dedicat IMM-urilor – faza 2 („SME instrument –
phase 2”) și care au obținut din partea Comisiei
Europene „Pecetea Excelentei” („Seal of
Excellence”), dar care nu au fost selectate la
finanțare din fondurile programului-cadru.
CENTRE-SUPORT: proiecte pentru crearea unor
Centre Suport pentru Proiecte CD Internaționale
CATEDRE-ERA: proiecte pentru catedre ERA ale
Orizont 2020 – „ERA Chairs” (ERA=Aria
Europeana a Cercetării)
TEAMING: proiecte între instituții de cercetare
puternice și instituții de cercetare cu potențial de
excelentă din România

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVIT
ATE, AP 1, OS
1.2,
Acțiunea 1.1.3)
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Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.po
c.research.ro/
actiuni-1-1-3
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de
ajutor de stat
„Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Dezvoltarea
sistemului
național de
cercetaredezvoltare”

Dezvoltarea
resurselor umane, a
infrastructurii si a
instituțiilor de profil;
creșterea eficientei
utilizării resurselor in
organizațiile publice,
prin dezvoltarea
mecanismelor de
monitorizare si
evaluare a calității si
relevantei
activităților CDI;
creșterea
atractivității
sistemului si
deschiderea
organizațiilor de
cercetare către
comunitatea
internaționala;
modernizarea
administrației
publice din sectorul
cercetării.
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Solicitați eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate sau
structuri ale acestora
Organizații neguvernamentale
care realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare înființate
in baza unor acorduri
internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intra-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:


Proiecte de cercetare
(Doctorat/ post-doctorat, stimulare constituire
echipe independente, reintegrarea
cercetătorilor din diaspora, burse pentru
cercetători debutanți, mobilitatea
cercetătorilor, premiere rezultate cercetare)



Suport CDI
(Dezvoltare instituționala, investiții, integrare
si interconectare)

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
eNAȚIONALe/
pn-cdiiii/schemeajutor-destat/schema1-capacitatesistem.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de
ajutor de stat
„Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Creșterea
competitivității
economiei
romanești prin
cercetare,
dezvoltare si
inovare”

Stimularea
progresului
întreprinderilor pe
lanțurile de valoare
si a parteneriatelor
cu universitățile
publice, prin
maximizarea valorii
adăugate din
producția de bunuri
inovatoare bazate
pe cercetare
științifica;
creșterea capacitații
întreprinderilor de a
absorbi tehnologie
de ultima generație
si de a adapta
aceste tehnologii la
nevoile pietelortinta;
crearea unui mediu
stimulativ pentru
inițiativă sectorului
privat;
susținerea
proceselor de
specializare
inteligenta;

Solicitați eligibili

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi
Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare
Instituții de învățământ
superior private acreditate sau
structuri ale acestora
Organizații neguvernamentale
care realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare înființate
in baza unor acorduri
internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intra-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:














Proiect experimental-demonstrativ
(demonstrare concept)
Proiect de dezvoltare experimentala
Proiect de transfer la operatorul economic
Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Parteneriate orientate
Cluster inovativ
Centru de competenta
Concursuri
Platforme tehnologice
Centre de transfer tehnologic
Formarea resursei umane pentru transfer
tehnologic
Parc științific

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
eNAȚIONALe/
pn-cdiiii/schemeajutor-destat/schema2competitivitat
e.pdf

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

dezvoltarea
activităților CDI in
domenii de interes
social general.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Solicitați eligibili

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Schema de
ajutor de stat
„Finanțarea
proiectelor CDI
conform
Programului
Cooperare
Europeana si
internaționala”

Creșterea
competitivității
internaționale a
cercetării romanești
in atragerea
finanțării externe
pentru cercetare;

Unități de cercetaredezvoltare organizate ca
întreprinderi

consolidarea
sistemului național
de cercetaredezvoltare si
inovare prin
intensificarea
cooperării științifice
internaționale;

Instituții de învățământ
superior private acreditate sau
structuri ale acestora

participarea
României la
Programul Orizont
2020, la Inițiativele
Comune de
Programare (JPI), la
Parteneriatele
Europene pentru
Inovare (EIP), etc;
reprezentarea
României in
organizații si
programe
paneuropene si
internaționale de
cercetare;

Întreprinderi care realizează
activități de cercetaredezvoltare

Organizații neguvernamentale
care realizează activități de
cercetare-dezvoltare
Institute sau centre de
cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul
societăților naționale,
companiilor naționale si
regiilor autonome
Centre internaționale de
cercetare-dezvoltare înființate
in baza unor acorduri
internaționale

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si
inovare care beneficiază de ajutor trebuie sa se
încadreze intra-una sau mai multe din categoriile
următoare:

Cercetare
fundamental
a – maxim
40 mil. euro;







Cercetare
industriala –
maxim 20
mil. euro;

cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activități de inovare.

Tipurile de proiecte ce vor fi finanțate in cadrul
schemei sunt:




Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice

Dezvoltare
experimenta
la– maxim
15 mil. euro;
Studii de
fezabilitate
– maxim 7,5
mil. euro;
Activități de
inovare –
maxim 7,5
mil. euro.

Contribuția
beneficiarului

0% pentru
cercetare
fundamentala;
50% pentru
cercetare
industriala;
75% pentru
dezvoltare
experimentala.

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2020

http://www.re
search.ro/upl
oads/program
eNAȚIONALe/
pn-cdiiii/schemeajutor-destat/schema3-coopeuropeana.pd
f

Pentru
cercetarea
industriala si
dezvoltarea
experimentala
se va acorda un
bonus de 10%
pentru
întreprinderile
mijlocii si de
20% pentru
întreprinderile
mici, pana la o
intensitate
maxima a
ajutorului de
80%.

creșterea vizibilității
României in
domeniul cercetării,
dezvoltării si
inovării.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Premierea
participării la
Orizont2020

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Creșterea vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul cercetării
si inovării;

Organizații de cercetare de
drept public sau privat din
Romania care implementează
proiectele câștigate la
competițiile Orizont 2020

Finanțarea naționala se aloca pentru activități
suport in sprijinul activităților de cercetare (ex:
costuri de personal, inclusiv burse de cercetare,
cheltuieli cu logistica, participări la conferințe etc.).
Aceasta finanțare va fi alocata departamentului
din universitate sau institutului, care derulează
proiectul finanțat de Comisia Europeana.

25% din
valoarea
grantului de
tip ERC;
15% din
valoarea
grantului
acordat de
CE de tip
ERA Chair;
Pentru
restul
instrumentel
or de
finanțare din
Programul
Orizont
2020:
o 10% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
al
proiectului;
o 7.5% din
valoarea
bugetului
acordat de
CE asociat
instituției
gazda din
Romania in
calitatea de
coordonator
de pachet
de lucru.

Consolidarea
sistemului național
de CDI prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Creșterea calității
proiectelor cu
participanți romani
la Orizont 2020,
precum si a rolului
jucat de către
aceștia in viitoarele
proiecte Orizont
2020;
Creșterea
sustenabilității
participării
instituțiilor romanești
in proiecte cu
finanțare
internaționala;
Creșterea ponderii
finanțării externe in
totalul cheltuielilor
naționale de
cercetaredezvoltare.
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Activitățile propuse trebuie sa conducă la
consolidarea capacitații instituționale de a
participa in mod susținut la noi competiții
organizate in cadrul Programului Cadru Orizont
2020.

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

Depunere
continua

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4440/Premier
eaparticiparii-laOrizont2020.h
tml

10 IULIE 2017

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Proiecte de
cercetare ERANET / ERANET
Cofund

Obiectivul
programului

Consolidarea
sistemului național
de CDl prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Consolidarea
sistemului național
de CDl prin
intensificarea
cooperării
internaționale –
lansarea de apeluri
tematice comune in
parteneriat cu alte
tari, activități
comune de
cercetare, echipe de
cercetare mixte, in
vederea accesării
altor fonduri
disponibile prin
programele de
cercetare-dezvoltare
la nivel internațional;
Creșterea vizibilității
României la nivel
internațional in
domeniul cercetării
si inovării.
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Solicitați eligibili

Instituții de învățământ
superior publice si private
acreditate;
Institute Naționale de CDl;
Alte organizații de cercetare
de drept public sau privat;
Agenți economici (IMM-uri si
întreprinderi mari);
Unități de administrație
publica locala sau centrala;
Organizații
nonguvernamentale.

Activități eligibile

Proiectele declarate câștigătoare in urma
competițiilor trans-naționale ERA-NET/ERA-NET
Cofund sunt finanțate din fonduri publice,
respectiv din Planul NAȚIONAL de Cercetare
Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2015 –
2020 (PNCDl III), Programul 3 – Cooperare
europeana si internaționala, Subprogramul 3.2
Orizont 2020.
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET
Cofund in cadrul Subprogramului 3.2 Orizont 2020
al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019 este
următorul:
2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei;
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

Maxim
250.000
euro, in
situația in
care
Romania
este
coordonator
ul
proiectului
transnațional;

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

Depunere
continua

http://uefiscdi.
gov.ro/articole
/4536/Pachetde-informatiiERANETERA
NETCofund.html

Maxim
200.000
EUR, in
situația in
care
Romania
este
partener in
proiectul
transnaționa
l.

Entitățile menționate mai sus
pot participa la competiția
trans-naționala ca unic
partener (parte romana) sau
in parteneriat cu alte instituții
din Romania.
Instituțiile, altele decât cele
prevăzute in OG 57/2002 cu
modificările si completările
ulterioare, pot participa in
acest tip de proiecte doar cu
finanțare proprie.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul
RO02
Biodiversitate
si servicii ale
ecosistemelor

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Stoparea pierderii
biodiversității

Solicitați eligibili

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul donator si
alte instituții relevante si
organizații nonguvernamentale din Romania
si stakeholderi din statele
donatoare

Activități eligibile

Fondul este destinat susținerii proiectelor/
acțiunilor menite sa implementeze soluții in
problema degradării serviciilor ecosistemelor, sa
crească nivelul de cunoștințe privind contribuția
acestora la economie precum si sa contribuie la
stoparea pierderii biodiversității in Romania.
Obiectivul include abordarea problemelor legate
de pierderea si fragmentarea habitatelor, de
restaurarea zonelor degradate, precum si
integrarea aspectelor legate de biodiversitate in
politicile sectoriale. Astfel, proiectele/acțiunile
finanțate trebuie sa faciliteze schimbul si transferul
de cunoștințe, experiențe, tehnologie, bune
practici intre entități similare din Romania si
statele donatoare si sa vizeze dezvoltarea relațiilor
bilaterale intre aceste tari.
In acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferințe, seminarii, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar atâta timp cat se adresează scopului
programului (Participanții la activități trebuie
sa cunoască limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile
atelierelor/vizitelor de studiu/conferințelor
etc)



Organizarea de evenimente precum
conferințe, semănării, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar atâta timp cat se adresează scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
200.000
euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim
pentru o
aplicație.
Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicații.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro02biodiversitatesi-servicii-aleecosistemelor
-implementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2036
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul
RO04
Reducerea
substanțelor
periculoase

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Prevenirea daunelor
si a efectelor
secundare asupra
mediului cauzate de
substanțe chimice si
deșeuri periculoase

Promotorii de Proiect,
partenerii din statul donator si
alte instituții relevante si
organizații nonguvernamentale din Romania
si stakeholderi din statele
donatoare

Fondul este destinat susținerii proiectelor/
acțiunilor vizând prevenirea efectelor negative ale
substanțelor chimice si deșeurilor periculoase
asupra mediului prin cooperare si transfer de
cunoștințe cu instituții similare din statele
donatoare.
Programul va consolida capacitatea entităților
publice responsabile de implementarea si
aplicarea legislației si strategiilor europene privind
substanțele chimice si deșeurile periculoase.
De asemenea, programul va îmbunătăți
monitorizarea substanțelor periculoase in mediu,
scopul final fiind acela de a preveni bolile si
efectele substanțelor chimice si deșeurilor
periculoase asupra sănătății umane si mediului.
Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunoștințe,
experiențe, tehnologie, bune practici între entități
similare din Romania și statele donatoare și să
vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între aceste
țări în scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO04 .

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
100.000
euro
Nu este
stabilit
bugetul
maxim
pentru o
aplicație.
Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicații.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro04reducereasubstantelorpericuloaseimplementatin-cadrulmecanismului
-financiarsee-20092014/2038

In acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:

Participarea la evenimente precum
conferințe, semănării, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar atâta timp cat se adresează scopului
programului (Participanții la activități trebuie
sa cunoască limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferințelor etc)

Organizarea de evenimente precum
conferințe, semănării, vizite de studiu,
cursuri si alte tipuri de acțiuni cu caracter
similar atâta timp cat se adresează scopului
programului
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstein
Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul
RO07
Adaptarea la
schimbări
climatice

(GRANTURILE
SEE 2009-2014)

Obiectivul
programului

Reducerea
vulnerabilității
umane si a
ecosistemelor la
schimbările
climatice

Solicitați eligibili

Promotorul de Proiect,
partenerii de proiect si entități
din statul donator.

Activități eligibile

Fondul este destinat susținerii proiectelor/
acțiunilor vizând reducerea vulnerabilității umane
si a ecosistemelor la schimbările climatice prin
cooperare si transfer de cunoștințe cu instituții
similare din statele donatoarei.
Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie sa
faciliteze schimbul si transferul de cunoștințe,
experiențe, tehnologie, bune practici intre entități
similare din Romania sistatele donatoare si sa
vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale intre aceste
tari in scopul atingerii obiectivelor majore ale
Programului RO07.
In acest scop, următoarele tipuri de activități sunt
considerate eligibile:
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Participarea la evenimente precum
conferințe, semănării, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului (Participanții la activități trebuie
sa cunoască limba de lucru pentru a putea
participa la toate sesiunile atelierelor/vizitelor
de studiu/conferințelor etc)
Organizarea de evenimente precum
conferințe, semănării, vizite de studiu, cursuri
si alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
atâta timp cat se adresează scopului
programului

Valoarea
grantului

Bugetul
apelului:
149.555
euro
Bugetul
eligibil
pentru
organizarea
de
evenimente
in comun cu
entitățile din
statele
donatoare
nu trebuie
sa
depășească
suma de
10.000
euro.

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/ghidulaplicantuluicerere-depropuneri-deproiecte-incadrulfonduluipentru-relatiibilateraleaferentprogramuluiro07adaptarea-laschimbariclimaticefinantat-pringranturilesee-20092014/2040

Bugetul total
poate fi
contractat
pe baza
unei singure
sau a mai
multor
aplicații.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

PROGRAMUL
LIFE 2014-2020

Să contribuie la
tranziția către o
economie eficientă
din punctul de
vedere al utilizării
resurselor, cu emisii
scăzute de dioxid de
carbon si rezistentă
la schimbările
climatice, la
protejarea si
imbunatatirea
calității mediului si la
oprirea și inversarea
tendinței de declin a
biodiversității,
inclusiv prin
sprijinirea rețelei
“Natura 2000” și
abordarea
degradării
ecosistemelor
Să îmbunătățească
dezvoltarea și
aplicarea politicii și
legislației Uniunii în
domeniul mediului și
al climei

Solicitați eligibili

Autorități publice

Activități eligibile

Programul are 2 subprograme: „Mediu” și „Politici
Climatice”:

Organizații private
Organizații non-profit
Companii și IMM-uri

Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin
această cerere 290.895.000 euro, are 3 domenii
prioritare:
 mediu și utilizarea eficienta a resurselor;
 natură și biodiversitate;
 guvernanță și informare în domeniul
mediului.

Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se
vor aloca 82.430.000 euro, are 3 domenii
prioritare:
 atenuarea schimbărilor climatice;
 adaptarea la schimbările climatice;
guvernanță si informare în domeniul
climei

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

7
septembri
e 2017 –
proiecte
subprogra
mul
„Politici
Climatice”
si cele de
asistență
tehnică;

http://ec.euro
pa.eu/environ
ment/life/fundi
ng/life2014/

12, 14
septembri
e 2017 –
proiecte
subprogra
mul
Mediu, în
funcție de
tipul de
proiect;
20
septembri
e 2017 –
proiecte
pregătitoa
re;
26
septembri
e 2017 –
Proiecte
integrate,
nota de
concept
(faza I)
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

Renaștere
RURALĂ –
stimularea
inovării si
oportunități de
afaceri

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Stimularea inovării
în zonele rurale

Solicitați eligibili

Orice entitate constituita legal
într-o tara participanta la
program
Pentru acțiunile de inovare si
cercetare si acțiunile de
inovare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includă
cel puțin 3 entități si acestea
sa fie stabilite in trei tari
diferite. Entitățile trebuie sa fie
independente una fata de alta.
Pentru acțiunile de
coordonare si sprijin – cel
puțin o entitate legal
constituita intr-un stat membru
al UE sau într-o țară asociata
la programul Orizont 2020.
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Activități eligibile

Tematici:
RUR-02-2017: „Interacțiuni în zonele rurale de
coasta: sinergii intre consolidarea terenurilor si
activitățile maritime”
RUR-03-2017: „Către 2030 – politici și instrumente
de sprijin decizional pentru o abordare integrată a
gestionării 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 cunoștințe pregătite pentru practica”
RUR–12-2017: „Rețele de ferme europene pentru
a stimula schimburile de cunoștințe tematice si a
elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea unui viitor sistem al
științei 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 abordărilor de
proiecte de inovare interactive si realizările
politicilor UE pentru a accelera inovarea in zonele
rurale”

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Pentru acțiuni
de cercetare si
inovare - 0%
Pentru acțiuni
de inovare -30%

Termen
limită

Informații
suplimentare

13
septembri
e 2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020rur-20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-RUR-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/1
/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Înțelegerea
Europei,
promovarea
spațiului public
si cultural
european

O mai buna
înțelegere a unității
culturale si sociale a
Europei si a
diversității ei

Orice entitate constituita legal
in tarile participante la
program.

(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Pentru acțiunile de inovare si
cercetare, parteneriatul pentru
un proiect ar trebui sa includă
cel puțin 3 entități si acestea sa
fie stabilite in trei tari diferite;
entitățile trebuie sa fie
independente una fata de alta.
Pentru acțiunile de coordonare
si sprijin – cel puțin o entitate
legal constituita intr-un stat
membru al UE sau într-o tara
asociata la programul Orizont
2020.
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Activități eligibile

Tematici:
CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice si
statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017: „Îmbunătățirea înțelegerii
reciproce intre europeni, lucrând la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generații din Europa”;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa in
Europa – trecut, prezent si viitor”;
CULT-COOP-06-2017: „Abordări participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017: „Patrimoniul cultural
european, acces si analize pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;
CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si
spațiul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa înțelegem
transformarea administrațiilor publice europene”;
CULT-COOP-12-2017: „Importanta valorilor
culturale si fundamentale pentru a face fata
provocărilor migrației”.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă
Acțiunile de
cercetare si
inovare si cele
de coordonare si
sprijin - 0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

13
septembri
e 2017

https://ec.eur
opa.eu/resear
ch/participant
s/portal/deskt
op/en/opportu
nities/h2020/c
alls/h2020sc6-cult-coop20162017.html#c,t
opics=callIde
ntifier/t/H2020
-SC6-CULTCOOP-20162017/1/1/1/de
faultgroup&callSta
tus/t/Forthco
ming/1/1/0/de
faultgroup&callSta
tus/t/Open/1/1
/0/defaultgroup&callSta
tus/t/Closed/1
/1/0/defaultgroup&+identi
fier/desc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Programul
vizând educația
ṣi
conștientizarea
publicului
privind
gestionarea
deșeurilor

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Finanțarea
nerambursabilă din
Fondul pentru
mediu a proiectelor
vizând educația ṣi
conștientizarea
publicului privind
gestionarea
deșeurilor

Solicitați eligibili

Organizațiile
neguvernamentale,
unitățile administrativteritoriale, inclusiv
subdiviziunile administrativ teritoriale ale acestora,
unitățile și instituțiile de
învățământ

Activități eligibile

Sunt eligibile următoarele cheltuieli:
a) achiziționarea de consumabile în cuantum de
maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
b) realizarea, editarea ṣi difuzarea de materiale
tipărite cu conținut educativ privind gestionarea
deșeurilor în cuantum de maximum 8% din
valoarea totală a cheltuielilor eligibile neplafonate;
c) realizarea de materiale inscripționate, de
exemplu pixuri, șepci, agende, tricouri, rucsacuri,
hanorace ṣi alte asemenea în cuantum de
maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
d) realizarea ṣi difuzarea de materiale
audiovizuale privind gestionarea deșeurilor;
e) achiziționarea de aparatură profesională
necesară realizării proiectului;
f) realizarea ṣi montarea de panouri cu conținut
educativ privind gestionarea deșeurilor în cuantum
de maximum 8% din valoarea totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
g) achiziționarea de materiale necesare
desfășurării activităților de igienizare ṣi
ecologizare a spațiilor verzi în scop educativ;
h) cheltuieli necesare în procesul de instruire:
plata instructorilor, transport, cazare și diurnă
pentru instructori, consumabile, închiriere săli, în
cuantum de maximum 15% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile neplafonate;
i) realizarea paginii web;
j) achiziționarea de echipament necesar pentru
organizarea taberelor (corturi, saci de dormit,
izopreni, lanterne etc.);
k) transportul preșcolarilor, elevilor, studenților ṣi
instructorilor participanți la excursiile ṣi taberele
organizate cu scopul educației ṣi conștientizării
privind gestionarea deșeurilor;
l) cazarea ṣi masa preșcolarilor, elevilor,
studenților ṣi instructorilor;
m) taxa de campare.

Valoarea
grantului

Maxim
450.000 lei

Contribuția
beneficiarului

0%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimentare

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmsupunedezbateriipubliceproiectul-deom-privindaprobareaghidului-definantare-aprogramuluivizandeducatia-siconstientizare
a-publiculuiprivindgestionareadeseurilor/21
48
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

Programul
Transnațional
Dunărea

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Îmbunătățirea
politicilor publice si
a cooperării
instituționale,
implementate de un
parteneriat
transnațional extins

Autorități locale/ regionale/
naționale;
organisme de drept public;
Grupări Europene de
Cooperare Teritoriala (GECT);
organizații internaționale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.
Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania, Slovenia,
Slovacia, Bosnia si
Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).
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Activități eligibile



Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate
sociala in Regiunea Dunării



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de
mediu si cultura in Regiunea Dunării



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea
Dunării



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunării

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

15%

Termen
limită

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.int
erregdanube.eu/rel
evantdocuments/pr
ogrammemaindocuments
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Erasmus
pentru tinerii
antreprenori –
proiect pilot
(PROGRAMUL
COSME)

Obiectivul
programului

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Sprijinirea noilor
antreprenori
europeni sau a celor
aspiranţi în faza
crucială de debut,
desfăşurare şi
creştere a afacerilor
lor prin colaborarea
cu un antreprenor
cu experienţă dintr-o
ţară din afara
Uniunii Europene.

Entităţile publice responsabile
pentru sau active în domeniul
afacerilor economice,
întreprinderilor, sprijinului
pentru întreprinderi, camere
de comerţ şi industrie, camere
de meserii sau organisme
similare, organizaţii de sprijin
pentru afaceri, centre şi
incubatoare de start-upuri,
asociaţii de întreprinderi şi
reţele de sprijinire a afacerilor,
entităţi private care oferă
servicii de sprijinire a
afacerilor, agenţii de
dezvoltare

Scopul acestui apel este selectarea unei/unui
organizaţii/consorţiu care va recruta antreprenori
gazdă din SUA (maximum 2 state americane),
Israel şi o ţară terţă din Asia şi va gestiona
schimburile de succes ale acestora cu cel putin
120 de noi întreprinzători din Uniunea Europeană.
Acţiunea propusă este o schemă de mobilitate
unică pentru tinerii antreprenori europeni inovatori,
cu o durată de la 1 până la 3 luni în ţările vizate
din afara UE. Acesta se va baza pe experienţa
dobandită în implementarea programului Erasmus
pentru tineri antreprenori (EYE).

Sunt vizate, mai
precis, Statele Unite
ale Americii
(maximum 2 state
din S.U.A.), Israel şi
o ţară terţă din Asia,
selectată dintre
Singapore, Taiwan
şi Coreea de Sud.

Valoarea
grantului

750.000
euro

Contribuția
beneficiarului

Minim 10%

Termen
limită

Informații
suplimentare

30 august
2017

http://ec.euro
pa.eu/growth/
toolsdatabases/ne
wsroom/cf/ite
mdetail.cfm?it
em_id=9150&
lang=en

Noii întreprinzatori
ar trebui să-şi poată
dezvolta abilităţile
antreprenoriale,
perspectivele
internationale şi
competitivitatea.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

Programul de
competitivitate
pentru
întreprinderi și
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piața in ceea ce
privește furnizarea
de finanțări IMMurilor.

Solicitați eligibili

Întreprinderi mici și mijlocii
Clustere
Autorități publice

Activități eligibile

COSME furnizează următoarele tipuri de
asistență:

Garanții la împrumuturile pentru IMM-urile
care au dificultăți in obținerea de împrumuturi
din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc ce
furnizează investiții pentru IMM-urile aflate in
stadiul de extindere si creștere

Informații practice gratuite și servicii directe
pentru firmele ce caută parteneri, finanțare,
informații despre noile piețe sau despre
legislația sau programele UE

Acțiuni de cooperare in rețea sau de schimb
de experiența pentru cei ce elaborează
politicile relevante, având ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si
îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referința si
realizarea de studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării sectoarelor
industriale la nivel european sau global, sau
a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Variabil

Informații
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportunit
ies/cosme/ind
ex.html#c,call
s=CallIdentifi
er.Status/t/FO
RTHCOMING
/1/1/0&CallIde
ntifier.Status/t
/OPEN/1/1/0&
CallIdentifier.
Status/t/CLO
SED/0/1/0&+
PlannedOpen
ingDate/asc
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORIZONT 2020

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoaștere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitați eligibili

Activități eligibile

Întreprinzători privați

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universități

Excelenta științifica
Tehnologii viitoare si emergente
Acțiunile Mărie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Variabil

Informații
suplimentare

http://ec.euro
pa.eu/researc
h/participants/
portal/desktop
/en/opportunit
ies/h2020/ma
ster_calls.htm
l

Poziția de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informației si comunicațiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spațiu
Accesul la finanțarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esențiale (KET)
Provocări societale
Sănătate, schimbări demografice si bunăstare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbărilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societăți favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societăți sigure - protejarea libertății si securității
Europei si cetățenilor săi
Alte activități
Răspândirea excelentei si lărgirea participării
Știința cu si pentru societate
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeana

Program de
finanțare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

Îmbunătățirea
șansele de angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice.

Solicitați eligibili

Autorități publice
Companii / întreprinderi
Instituții publice/private
Instituții școlare

Activități eligibile

Acțiuni gestionate de Agenția Naționala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educației si
Formarii Profesionale:




Instituții universitare
Organizații
nonguvernamentale

Variabilă

Contribuția
beneficiarului

Variabilă

Termen
limită

Variabil

Informații
suplimentare

http://www.er
asmusplus.ro/

http://eacea.e
c.europa.eu/e
rasmusplus/funding_
en

Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles:
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de tineret

Valoarea
grantului

”Alianțele cunoașterii”
”Alianțele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitații instituționale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de
Voluntariat
Jean Monet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
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