Titlul Proiectului: “Promovarea Unitară a Normelor nediscriminatorii și a Garantării Eliminării Stereotipurilor printr-un Traseu Integrat (P.U.N.G.E.S.T.I.)”, Cod MySMIS 113886
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei/Obiectivul specific 4.1.: 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
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Axa prioritară
Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii
de sănătate şi sociale
Apelul de proiecte cu
numărul „POR/8/8.1/B/2/7
regiuni”
Centre comunitare
integrate.

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Obiectivul Specific 8.1 –
Creșterea
accesibilității
serviciilor de sănătate,
comunitare și a celor de
nivel secundar, în special
pentru zonele sărace și
izolate .
Operațiunea B – Centre
Prioritatea de investiții comunitare integrate
8.1 –Investiţii în
infrastructurile
sanitare şi sociale care
contribuie la
dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi
local, reducând
inegalităţile în ceea ce
priveşte starea de
sănătate, promovând
incluziunea socială prin
accesul la serviciile
sociale, culturale și de
recreere, precum și
trecerea de la serviciile
instituționale la
serviciile prestate de
comunităţi

Acţiuni/operaţiuni
eligibile
Acțiunile sprijinite în
cadrulaxei prioritare 8,
priorității deinvestiții
8.1, operaţiunea B –
Centre comunitare
integrate Investițiile
eligibile pentru cofinanțare prin acest
apel sereferă la:
Construcţia/reabilitare
a/mode
rnizarea/extinderea/do
tarea centrelor
comunitare.

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Solicitanții eligibili în cadrul
acestui apel de proiecte sunt
Unităţile administrativteritoriale.

Valoare
minimă
eligibilă:
10.000 euro

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

Valoare
maximă
eligibilă:
100.000
euro

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

Contribuţia
solicitantului
Rata de cofinanțare
din partea Uniunii
Europene este de
70% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile ale
proiectului prin
Fondul European de
Dezvoltare
Regională (FEDR);
Rata de
cofinanțare din
partea Bugetului de
Stat este de 28%
din valoareatotală a
cheltuielilor
eligibile ale
proiectului;
Rata de
cofinanțare din
partea Solicitantului
este de 2% din
valoareatotală a
cheltuielilor eligibile
ale
proiectului.

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

30.11.20 https://201421
2020.adrmunte
nia.ro/apeluride-proiecte
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Axa prioritară
AXA PRIORITARĂ 8 DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DE
SĂNĂTATE ŞI SOCIALE

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Obiectivul Specific 8.3.C –
„Creşterea gradului de
acoperire
cu
servicii
sociale”.
Pentru îndeplinirea acestui
Prioritatea de investiții 8.1 – obiectiv specific, grupurile
Investiţii în infrastructurile vulnerabile: persoane
sanitare şi sociale care
vârstnice, persoane cu
contribuie la dezvoltarea la dizabilităţi, copii, constituie
grupul ţintă al apelurilor
nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile dedicate.
în ceea ce priveşte starea de
Acest document este dedicat
sănătate, promovând
exclusiv apelului pentru
incluziunea socială prin
accesul la serviciile sociale, proiectele aferente grupului
vulnerabil ”copii”, respectiv
culturale și de recreere,
crearea infrastructurii
precum și trecerea de la
sociale necesare ca urmare
serviciile instituționale la
a închiderii centrelor de
serviciile prestate de
plasament în vederea
comunităţi
dezinstituţionalizării copiilor
POR/8/8.1/B/1/7 regiuni
protejați în aceste instituții.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile
Investițiile eligibile pentru cofinanțare se referă la:
•
construcţia/reabilitarea/m
odernizarea/extinderea/d
otarea infrastructurii de
servicii sociale fără
componentă rezidențială,
destinată copiilor
•

construcţia/reabilitarea/
modernizarea/dotarea de
case de tip familial pentru
copii

Valoare
grant

Solicitanţi eligibili
Solicitanții eligibili în cadrul
acestui apel de proiecte sunt
furnizorii de servicii sociale,
publici și privați, care dețin
centre de plasament ce
urmează să fie închise.
Aceștia pot aplica singuri sau
în parteneriat cu alte entităţia se vedea condițiile detaliate
de eligibilitate a solicitantului
(secţiunea 3.1-Eligibilitatea
solicitanţilor şi a partenerilor).

Valoare
minimă
eligibilă:
200.000 euro
Valoare
maximă
eligibilă:
1.000.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

•
Pentru
solicitanţii de
drept public:
Rata cofinanţării
FEDR (U.E.):
maxim 70 % din
totalul cheltuielilor
eligibile
Rata cofinanţării
Buget de Stat:
maxim 28 % din
totalul cheltuielilor
eligibile
Rata cofinanţării
beneficiar: minim
2 % din totalul
cheltuielilor
eligibile
•
Pentru
solicitanţii de
drept privat (dacă
participă la
finanțare):
Rata cofinanţării
FEDR (U.E.):
maxim 70 % din
totalul cheltuielilor
publice
Rata cofinanţării
Buget de Stat:
maxim 30 % din
totalul cheltuielilor
publice
Rata cofinanţării
beneficiar: minim
2 % din totalul
cheltuielilor
eligibile

01.11.2021,
12:00

https://20142020.adrmunte
nia.ro/apeluride-proiecte
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Axa prioritară
Axa prioritară – 9 Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților defavorizate
din mediul urban
Prioritate de investiții 9.1
Dezvoltare locală plasată
sub responsabilitatea
comunităţii.
POR/2021/9/9.1/3/
Întreprinderi

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

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

Valoare
grant

Solicitanţi eligibili

În conformitate cu prevederile
Această prioritate de
POR 2014-2020, intervențiile
investiție se adreseaza
sprijinite în cadrul axei
tuturor celor 8 regiuni de
prioritare 9, prioritatea de
dezvoltare ale României
investiții 9.1, pot include
(Nord Est, Sud Est, Suddiverse tipuri de investiții, în
Muntenia, Sud Vest Oltenia,
funcție de nevoile specifice
Vest, Nord Vest, Centru și
identificate la nivel local în
București Ilfov), respectiv
cadrul SDL elaborate de către
grupurilor de acțiune locală
Grupurile de Acțiune Locală și
(GAL) de la nivel urban, din
se referă la :
cele 8 regiuni de dezvoltare,
investiţiile în
ce au elaborat strategii de
dezvoltare locală (SDL) cu
infrastructura de locuire construirea/reabilitare/m
caracter integrat și
odernizare locuinţelor
multisectorial.
sociale
investiţii în infrastructura
Această prioritate de
de sănătate și de servicii
investiție se adresează
sociale – construirea/
orașelor/municipiilor/mediul
reabilitarea/
urban cu peste 20.000
modernizarea/ dotarea
locuitori și este orientată
centrelor comunitare
către acele orașe în care sunt
integrate medico-sociale;
identificate zone
investiţii în infrastructura
marginalizate, adică zone cu
de educaţie – construire
populație aflată în risc de
/reabilitare/modernizare/dotarea sărăcie și excluziune socială,
de unităţi de învăţământ
astfel încât prin Strategiile de
preuniversitar
Dezvoltare Locală dedicate

La nivel de
proiect,
valoarea
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile este
20 000 euro.
Valoarea
maximă a
finanțării
nerambursabil
e ce poate fi
acordată
pentru un
proiect sub
formă de
ajutor de
minimis este
de 200.000 de
euro, valori
calculate în lei
la cursul de
schimb
inforeuro
valabil la data
lansării

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

In cadrul APELULUI 15.12.2021
DE PROIECTE
ora 14:00
POR/2021/9/9.1/3
/Întreprinderi
destinat
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție,
contribuția
propriea
solicitantului de
finanțare este
0%, rata de
cofinanţare
(finanțarea
maximă
nerambursabilă
ce poate fi
acordată pentru
un proiect, cu
respectarea
plafonului de
minimis) este de
100% din
valoarea totală a
cheltuielilor
eligibile.

https://20142020.adrmunte
nia.ro/apeluri- deproiecte
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Axa
prioritară

Obiectiv/
Domeniu
de
intervenţi
e

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

-

(creşe, grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale
etc.);
investiții în amenajări ale
spațiului urban degradat
al comunității
defavorizate respectiv:
o construirea/reabilitar
ea/modernizarea
dotarea clădirilor
pentru a găzdui
diferite activități
sociale, comunitare,
culturale, agrement
și sport etc.;
o crearea/reabilitarea/
modernizarea/
dotarea spațiilor
publice urbane (străzi
nemodernizate,
inclusiv
reabilitarea/moderni
zarea utilităților
publice, zone verzi
neamenajate,
terenuri abandonate,
zone pietonale și
comerciale, etc.)
construirea/ dotareacu
echipamente a
infrastructurii
întreprinderilor de
economie socială dei

Solicitanţi eligibili

acestor zone să se
implementeze măsuri care să
diminueze acțiunea factorilor
ce generează sărăcie și
excluziune socială. Zonele
urbane marginalizate se
întâlnesc în toate regiunile de
dezvoltare ale României,
inclusiv în regiunea mai
dezvoltată, respectiv
București-Ilfov. Astfel,
investițiile realizate prin
intermediul DLRC vor
răspunde nevoilor
comunităților urbane
marginalizate de la nivelul
tuturor regiunilor României,
respectiv nevoilor care țin de
asigurarea accesului
nediscriminatoriu la:
•
•

•
•
•
•

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

apelului de
proiecte, cu
aplicarea
prevedrilor
Regulamentulu
i (UE)nr.
1407/201
3.

condiții decente de
locuire;
servicii primare integrate
medico-sociale de
calitate;
un învățământ de
calitate;
ocuparea forței de
muncă greu angajabilă;
utilități de bază;
servicii social-culturalrecreaționale, sportive
et
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Axa prioritară
AXA PRIORITARA 9 SPRIJINIREA REGENERĂRII
ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR
DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN
PRIORITATEA DE INVESTITII
9.1 - Dezvoltare locală sub
responsabilitatea
comunității (DLRC)
POR/2018/9/9.1/1/7REGIU
NI

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

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

În conformitate cu prevederile
POR 2014-2020, intervențiile
sprijinite în cadrul acestei
priorități de investiții pot
include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile
specifice identificate la nivel
local în cadrul SDL elaborate de
către Grupurile de Acțiune
Locală și se referă la :
investiţiile în
infrastructura de locuire
construirea/reabilitare/m
odernizare locuinţelor
sociale
investiţii în infrastructura
de sănătate, servicii
sociale – constructia/
reabilitarea/
modernizarea/ dotarea
centrelor comunitare
integrate medico-sociale;
investiţii în infrastructura
de educaţie – construire
/reabilitare/modernizare/
dotarea de unităţi de
învăţământ preuniversitar
(creşe, grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale
etc.);
investiții în amenajări ale
spațiului urban degradat
al comunității
defavorizate respectiv:
o construcția/reabilitar
ea/modernizarea
dotarea clădirilor
pentru a găzdui

Solicitanţi eligibili
1. Unități Administrativ

Teritoriale - membru în
Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor
selectate la finanțare;
2. Parteneriate între UAT

Oraș/Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDLurilor selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și
furnizori publici și privați de
servicii sociale

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

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

31.12.2021,
ora 10.00.

https://20142020.adrmunte
nia.ro/apeluride-proiecte

3. Furnizori publici și privati

de servicii sociale acreditați
conform legislației în vigoare
4. Întreprinderile

de
economie socială de inserție
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni
eligibile

-

-

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

diferite activități
sociale, comunitare,
culturale, agrement
și sport etc.;
crearea/reabilitarea/mod
ernizarea/ dotarea
spațiilor publice urbane
(străzi nemodernizate,
inclusiv
reabilitarea/modernizarea
utilităților publice, zone
verzi neamenajate,
terenuri abandonate,
zone pietonale și
comerciale, etc.)
construirea/ dotarea cu
echipamente a
infrastructurii
întreprinderilor de
economie socială de
inserţie.
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1. PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa prioritară
2. Îmbunătăţirea
situației tinerilor
din categoria
NEETs

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

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

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

Valoarea maximă
eligibilă a unui
proiect este de
49.000.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

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

31.12.2023

Informaţii
suplimentare
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale.ro

2. Derularea de campanii de informare şi

conștientizare dedicate tinerilor din categoria
NEETs, luând în considerare situația lor
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi
eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Contribuția
eligibilă minimă a
solicitantului /
partenerului se
regăsește în
secțiunea 4.3.1.
Cofinanțarea
proprie minimă a
beneficiarului din
cadrul
documentului
Orientări privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital Uman
2014-2020.

31.12.2021

Informaţii
suplimentare

diferită (cei ce au părăsit timpuriu școala, ceicare
nu au reușit să-şi găsească un loc de muncă după
terminarea educației secundarecu sau fără
calificare şi absolvenții de învățământ superior,
persoanele sărace, persoanele cu nivel de
educație scăzut sau minoritățile etc.), care să
faciliteze inclusiv înregistrarea în baza de date
NEETs.
3.Monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor
NEETs.
Axa prioritară 5:
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunității

OS 5.1 Reducerea
numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din
comunitățile marginalizate
(roma și non-roma) din
orașe cu peste 20.000
locuitori, cu accent pe cele
cu populație aparținând
minorității roma, prin
implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în
contextul mecanismului de
DLRC

Cererile de finanțare trebuie să se încadrezeîn
următoarele domenii eligibile:

•
•

1.
•

-

-

domeniul ocupării forței de muncă:
Activitatea principală 1 – Sprijin
pentru accesul și/sau menținereape
piața muncii;
Sub-activitatea 1.1. - Participarea la
programe de ucenicie la locul de muncă;
Sub-activitatea 1.2. - Participarea la programe
de stagii pentru absolvenții deînvățământ
superior;
Sub-activitatea 1.3. - Sprijin pentru
accesul și/sau menținerea pe piața
muncii.

•

•
•
•
•
•

•

-

Activitatea principală 2 - Susținerea
antreprenoriatului în cadrul comunității,
inclusiv a ocupării pe cont propriu:
Sub-activitatea 2.1. Acordarea de sprijin
persoanelor din grupul țintă;
Sub-activitatea 2.2 - Acordarea de microgranturi pentru înființarea de noi afaceri.
•

Activitatea principală 3 - Sprijinirea
dezvoltării/ furnizării de servicii

•
•

Microîntreprind
ere
Întreprindere
Mare
Autoritate
publică
locală
ONG
IMM
Instituție
publică
Cameră de
comerț
Institu
ție de
învăță
mânt
Furnizori
de FPC
autorizaţi
Organizaţii
sindicale,
patronate,
federații

Valoarea minimă
a unui proiect
este de 101.000
euro
GAL-ul va stabili
prin ghidurile
solicitantului
pentru
intervențiile
POCU o valoarea
minimă a
asistenței
financiare
nerambursabile
mai mare de
101.000 euro a
fișelor de proiect;
de asemenea,
poate stabili o
valoare maximă
pentru acestea.

www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale.ro

Fișele de proiect
și cererile de
finanțare cu o
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

-

-

-

sociale/ medicale/ medico-sociale,
inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate;
•
Activitatea principală 4 - Sprijin
pentru creșterea accesului și
participării la educație:
Sub-activitatea 4.1. - Sprijin pentru
creșterea accesului și participării la
educația timpurie;
Sub-activitatea 4.2. - Sprijin pentru
reducerea părăsirii timpurii a școlii prin:
programe de tip zone prioritare de
educație/ școală după școală;
Sub-activitatea 4.3. Programe de tip „A
doua șansă”;
Sub-activitatea 4.4. Sprijin pentru
îmbunătățirea condițiilor pentru
desfășurarea învăţământul dual.
•

•
•

2.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

financiare
nerambursabile
mai mică de
101.000 euro vor
fi respinse

Activitatea principală 5 – Activități
de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul
țintă;
Activitatea principală 6 – Asistență
juridică;
Activitatea principală 7 Combaterea discriminării și a
segregării.
domeniul dezvoltării/ furnizării de
servicii sociale/ medicale/ medicosociale: sprijinirea
dezvoltării/furnizării de servicii
sociale/ furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate (medicosociale);
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Valoare grant

ONG
Autoritatea publică
centrală
Autoritate
administrativă
autonomă

Pentru proiectele
finanțate în
contextul
prezentului ghid,
valoarea totală
eligibilă a
proiectului,
contribuția
privată proprie,
valoarea eligibilă
publică, asistența
financiară
nerambursabilă
solicitată se va
realiza în baza
unei PRO-RATE
(pentru regiuni
dezvoltate –
6,10% din total
asistență
financiară
nerambursabilă /
contribuția
națională și
pentru regiunile
mai puțin
dezvoltate –
93,90% din total).

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Se va aplica o
RATĂ
COFINANȚARE
pentru ambele
tipuri de regiuni,
după cum
urmează:

01.05.2017
31.12.2023

Informaţii
suplimentare

4.
5.

7.Asistență
Tehnică

7.1 Îmbunătăţirea
capacității AM și OI ale
POCU de a gestiona şi
implementa în mod
eficient şi eficace
programul operațional

domeniul locuire;
domeniul acordării de asistență
juridică;
6. domeniul combaterii discriminării și
a segregării.
Acțiuni pentru îmbunătățirea capacității AM /
OI / alte structuri ale POCU de a gestiona și
implementa în mod eficient și eficace
programul operațional:

Solicitanţi eligibili

Sprijin logistic pentru funcționarea AM / OI
POCU și a altor organisme cu atribuții
delegate în implementarea acestui PO,
inclusiv cheltuieli de funcționare, costurile
legate de organizarea de reuniuni, întâlniri,
asigurarea materialelor consumabile și de
birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor
TIC și soft-uri specializate necesare
desfășurării eficiente a implementării POCU
(precum soft-uri contabile, legislative etc.),
dezvoltarea și întreținerea sistemelor și
infrastructurii TIC (cu excepția activităților
indicate la obiectivul specific 2.2 din POAT),
participarea personalului la reuniuni /
evenimente / întâlniri / conferințe / grupuri
de lucru / rețele / comitete etc., legate de
problematici sau cu impact asupra POCU etc.;
Sprijin specific POCU care trebuie acordat
pentru implementarea diverselor aspecte ex.
opțiuni simplificate privind costurile,
elaborarea / actualizarea unor scheme de
ajutor de stat sau documente de notificare
pentru operațiunile finanțabile din POCU;
sprijin pentru AM / OI în implementarea
operațiunilor aferente instrumentelor
financiare prevăzute în POCU, precum și
analiza ex-ante pentru dezvoltarea de

•
•
•

www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale.ro

84,695% din
valoarea eligibilă
a proiectului se
asigură din FSE;
15,305% din
valoarea eligibilă
a proiectului
reprezintă
contribuție
națională.
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

instrumente financiare post 2020;
Sprijin pentru activarea și întărirea capacității
și a schimbului de bune practici pentru
membrii Comitetului de Monitorizare (CM), în
vederea eficientizării activității și întăririi
capacității partenerilor sociali-economici de a
contribui semnificativ la procesul de
monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul
specific pentru întărirea capacității,
organizarea și funcționarea CM pentru POCU
(sub forma de programe de formare care să
acopere temele de interes pentru
eficientizarea activității CM, sesiuni de
instruire dedicate, participarea la alte
activități de instruire / diseminare cu privire
la POCU, noile regulamente, etc.);
Realizarea de evaluări, studii și analize
specifice necesare pentru a permite
implementarea eficientă și eficace a acțiunilor
finanțate prin POCU. Astfel, vor fi sprijinite
activitățile precum: realizarea evaluărilor
prevăzute în planul de evaluare al POCU,
inclusiv actualizarea acestui plan, formarea
profesională a actorilor relevanți implicați în
evaluarea POCU;
Asigurarea mecanismelor în vederea
gestionării schemelor de grant global,
implementării CLLD, instrumentelor
financiare și ale altor mecanisme necesare
pentru implementarea intervențiilor
planificate ale POCU;
Sprijinirea activităților AM și OI (inclusiv
costuri de personal) necesare pentru
închiderea Programului Operațional
SectorialDezvoltarea Resurselor Umane
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instrumente financiare post 2020;
Sprijin pentru activarea și întărirea capacității
și a schimbului de bune practici pentru
membrii Comitetului de Monitorizare (CM), în
vederea eficientizării activității și întăririi
capacității partenerilor sociali-economici de a
contribui semnificativ la procesul de
monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul
specific pentru întărirea capacității,
organizarea și funcționarea CM pentru POCU
(sub forma de programe de formare care să
acopere temele de interes pentru
eficientizarea activității CM, sesiuni de
instruire dedicate, participarea la alte
activități de instruire / diseminare cu privire
la POCU, noile regulamente, etc.);
Realizarea de evaluări, studii și analize
specifice necesare pentru a permite
implementarea eficientă și eficace a acțiunilor
finanțate prin POCU. Astfel, vor fi sprijinite
activitățile precum: realizarea evaluărilor
prevăzute în planul de evaluare al POCU,
inclusiv actualizarea acestui plan, formarea
profesională a actorilor relevanți implicați în
evaluarea POCU;
Asigurarea mecanismelor în vederea
gestionării schemelor de grant global,
implementării CLLD, instrumentelor
financiare și ale altor mecanisme necesare
pentru implementarea intervențiilor
planificate ale POCU;
Sprijinirea activităților AM și OI (inclusiv
costuri de personal) necesare pentru
închiderea Programului Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(POSDRU);
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Se va aplica o
RATĂ
COFINANȚARE
pentru ambele
tipuri de regiuni,
după cum
urmează:

01.05.2017
31.12.2023

Informaţii
suplimentare

Sprijin comprehensiv în procesul de pregătire
pentru intervențiile aferente perioadei de
programare post-2020.
7. Asistență
Tehnică

7.2 Îmbunătăţirea
capacității beneficiarilor
POCU de a implementa în
mod eficient şi eficace
proiecte de tip FSE

Sprijinirea beneficiarilor POCU pentru
pregătirea și implementarea proiectelor
finanțate prin POCU (Notă: activitățile de
instruire orizontală pentru beneficiarii /
potențialii beneficiari ai POCU în domeniul
temelor orizontale ex. precum: management
de proiect, achiziții publice, derularea
contractelor de finanțare, ajutorul de stat,
evaluarea impactului proiectelor asupra
mediului, prevenirea neregulilor și fraudei,
conflictul de interese, egalitatea de șanse
între femei și bărbați și egalitatea de șanse
pentru persoanele cu dizabilități, dezvoltarea
parteneriatelor și integrării sectoriale și
teritoriale etc. vor fi vizate prin POAT);
Instruire pentru potențialii beneficiari și
beneficiarii POCU pentru elaborarea și
implementarea de proiecte finanțate din
POCU.

Structurile MDRAPFE /
OI ale AM POCU;
Exclusiv structura
MDRAPFE cu rol
principal în
implementarea eficientă
a proiectelor de AT din
AP7 POCU 2014-2020,
de la etapa
implementării
acordurilor-cadru /
contractelor de achiziții
publice până la etapa
rambursării cheltuielilor
eligibile, solitară sau în
parteneriat cu entități
publice relevante cu rol
în îmbunătățirea
managementului și
controlului, monitorizării
și evaluării POCU;
Administratorii
schemelor de grant
global din POCU, ai
schemelor de
instrumente financiare
etc.;

Pentru proiectele
finanțate în
contextul
prezentului ghid,
valoarea totală
eligibilă a
proiectului,
contribuția
privată proprie,
valoarea eligibilă
publică, asistența
financiară
nerambursabilă
solicitată se va
realiza în baza
unei PRO-RATE
(pentru regiuni
dezvoltate –
6,10% din total
asistență
financiară
nerambursabilă /
contribuția
națională și
pentru regiunile
mai puțin
dezvoltate –
93,90% din total).

www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale.ro

84,695% din
valoarea eligibilă
a proiectului se
asigură din FSE;
15,305% din
valoarea eligibilă
a proiectului
reprezintă
contribuție
națională.

Alte structuri relevante,
ex. Punctul Național de
Contact pentru Romi etc.
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Axa prioritară
7. Asistență
Tehnică

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie
7.3 Creșterea gradului de
informare a beneficiarilor
și potențialilor beneficiari
POCU privind activitățile
care pot face obiectul FSE,
valorizarea și
implementarea de bune
practici și inițiative în
domeniul FSE

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Elaborarea și implementarea strategiei și a
planului de comunicare pentru POCU, a
campaniilor de comunicare;
Sprijin pentru activitățile de comunicare
referitoare la intervențiile aferente POCU,
inclusiv derularea activităților de publicitate și
informare (ex. realizarea și distribuirea
materialelor informative și publicitare,
organizarea de conferințe, forumuri,
prezentări, caravane de informare etc.). Vor fi
vizate inclusiv acțiunile de informare și
promovare pentru lansarea perioadei de
programare post 2020.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Structurile MDRAPFE /
OI ale AM POCU;
Exclusiv structura
MDRAPFE cu rol
principal în
implementarea eficientă
a proiectelor de AT din
AP7 POCU 2014-2020,
de la etapa
implementării
acordurilor-cadru /
contractelor de achiziții
publice până la etapa
rambursării cheltuielilor
eligibile, solitară sau în
parteneriat cu entități
publice relevante cu rol
în îmbunătățirea
managementului și
controlului, monitorizării
și evaluării POCU;
Administratorii
schemelor de grant
global din POCU, ai
schemelor de
instrumente financiare
etc.;

Pentru proiectele
finanțate în
contextul
prezentului ghid,
valoarea totală
eligibilă a
proiectului,
contribuția
privată proprie,
valoarea eligibilă
publică, asistența
financiară
nerambursabilă
solicitată se va
realiza în baza
unei PRO-RATE
(pentru regiuni
dezvoltate –
6,10% din total
asistență
financiară
nerambursabilă /
contribuția
națională și
pentru regiunile
mai puțin
dezvoltate –
93,90% din total).

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Se va aplica o
RATĂ
COFINANȚARE
pentru ambele
tipuri de regiuni,
după cum
urmează:

01.05.2017
31.12.2023

Informaţii
suplimentare
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale.ro

84,695% din
valoarea eligibilă
a proiectului se
asigură din FSE;
15,305% din
valoarea eligibilă
a proiectului
reprezintă
contribuție
națională.

Alte structuri relevante,
ex. Punctul Național de
Contact pentru Romi etc.
Structurile MDRAPFE
sunt acele structuri care
îndeplinesc una din
următoarele cerințe:
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Axa prioritară

Obiectiv/Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

- fac parte integrantă din
sistemul de
management și control,
cu atribuții, potrivit
regulamentului de
organizare și
funcționare, în
implementarea
sistemului de
management și control
al POCU 2014-2020;
- oferă îndrumare
metodologică și suport
logistic pentru AM
POCU.
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2. PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020
Axa prioritară
1. Îmbunătățirea
mobilității prin
dezvoltarea rețelei
TEN-T și a metroului

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

Domeniu de
intervenţie
1.2. Dezvoltare TENT centrală - feroviar

2.3 Dezvoltarea
infrastructurii
aeroportuare

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

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

Perioada de
depunere:
30.05.2016
–
31.12.2022

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

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

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

31.12.2022

https://www.fon
duristructurale.ro

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

- Dezvoltarea şi modernizarea
infrastructurii feroviare aflate pe
reţeaua TEN-T centrală, inclusiv
achiziția materialului rulant necesar
operării pe rețelele construite, a
componentei ERTMS aferente, şi
dezvoltarea de terminale
intermodale cu impact major asupra
valorificării transportului feroviar pe
reţeaua TEN-T central;

- Administratorul infrastructurii
de transport feroviar, desemnat
conform legislaţiei în vigoare, cu
atribuţii în dezvoltarea
proiectelor de investiţii;
- Parteneriate cu alţi potenţiali
beneficiari;
- Ministerul Transporturilor;

- Realizarea de studii pentru linia de
cale ferată de mare viteză;
- Sprijin pentru beneficiari în
pregătirea portofoliului de proiecte
pentru perioada 2014-2020 şi post2020.

- Alte structuri desemnate prin
ghidul solicitantului

A. Proiecte noi de investiţii în
infrastructura aeroportuară având ca
obiectiv construcția / extinderea /
modernizarea de terminale, respectiv
reabilitareamodernizarea/extinderea de
suprafețe de mișcare (piste, căi de
rulare, platforme etc.), însoţite de
măsuri de protecţia mediului
- Construcție / extindere /
modernizare terminale;

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

- Reabilitare / modernizare /
extindere suprafețe de mișcare
(piste, căi de rulare, platforme etc.);
- Instalații aferente infrastructurii

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile
aeroportuare (balizaj, sisteme
iluminare, etc.);
- Investiții care vizează siguranța și
securitatea pentru infrastructura de
transport aerian, inseparabile de
obiectivele proiectului, în corelare cu
tipurile de activități cu caracter noneconomic prezentate în anexa 10;
B.Proiecte noi de investiții în
infrastructura aeroportuară care
vizează activități de natură non economică din domeniul siguranței și
securității
- Investiții care vizează siguranța și
securitatea pentru infrastructura de
transport aerian în corelare cu
tipurile de activități cu caracter noneconomic prezentate în Anexa 10;

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

finanțați de la
bugetele locale
(85% FEDR + 13%
buget de stat)
Contribuţia,
Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului
2%)
C. Pentru
beneficiari privati
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională și
15% Bugetul de
Stat

C. Sprijin pentru pregătirea
portofoliului de proiecte de investiții
în infrastructura aeroportuară care
vizează activități de natură non economică din domeniul siguranței și
securității, aferent perioadei 20142020 și post 2020 (după caz)
- Activități de pregătire a investițiilor
(Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituțională,
Evaluarea Impactului asupra
Mediului etc) care vizează siguranța
și securitatea pentru infrastructura
de transport aerian în corelare cu
tipurile de activități cu caracter noneconomic prezentate în anexa 10;
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
2.7 Dezvoltarea
transportului
feroviar

Acţiuni/operaţiuni eligibile
- Susținerea pachetului de măsuri de
reformă a sistemului feroviar, în
acord cu propunerile formulate prin
MPGT și studiile de fundamentare
- Studii și investiții în eficientizarea
calității serviciului oferit prin
sprijinirea procesului de reformă
- Investiţii integrate orientate spre
îmbunătățirea rapidă a calității
serviciilor pe magistralele prioritare,
cuprinzând: (i) achiziția de material
rulant modern, eficient (inclusiv
pentru intervenții de deszăpezire) și
cu capacități de interoperabilitate
(ERTMS); (ii) îmbunătățirea mersului
de tren (frecvență mai mare, mers
cadențat) (iii) modernizarea gărilor,
prioritar pe TEN-T central (corelat cu
MPGT), (iv) eliminarea restricțiilor de
viteză cu cost redus (e.g. înlocuirea
schimbătoarelor, etc.), alte măsuri
care asigură îmbunătăţire a
serviciilor;

Solicitanţi eligibili
- Autoritatea responsabilă cu
realizarea reformei feroviare
(MT/ARF)
- Administratorul infrastructurii
de transport feroviar de interes
naţional.
- Ministerul Transporturilor

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

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

Perioada de
depunere:
30.05.2016
–
31.12.2022

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

- Alte categorii de beneficiari
relevante

- Investiții orientate spre
eficientizarea sectorului feroviar
(electrificarea liniilor, eficiență
energetică etc.), conform prioritizării
din MPGT, respectiv TENT-T central
- Reabilitare / modernizarea
infrastructurii de transport feroviar,
fiind prioritizate proiectele fazate,
precum şi cele prioritizate conform
MPGT, cu accent pe dezvoltarea
reţelei TEN-T centrale
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

- Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene/ Primăria Municipiului
Bucureşti
-Ministerul Mediului și instituții
publice cu responsabilități în
domeniul managementului
deșeurilor

Bugetul alocat
apelului este de
88,499,223 milioane
euro.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

Perioada de
depunere:
03.09.2020
–
01.07.2022

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

- Sprijin pentru beneficiari pentru
pregătirea portofoliului de proiecte
2014-2020 şi post-2020
3. Dezvoltarea
infrastructurii de
mediu în condiții de
management
eficient al resurselor

3.1 Dezvoltarea
infrastructurii de
management
integrat al deșeurilor
(OS 3.1. Reducerea
numărului depozitel
or neconforme și cr
eșterea
gradului de
pregatire pentru reci
clare a
deșeurilor în
România)

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

-Ministerul Mediului/
Administrația Fondului de
Mediu pentru proiecte de
închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri
industriale periculoase și
nepericuloase.

http://www.fon
duristructurale.ro/

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

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

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

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

Solicitanţi eligibili
- Regia Națională a Pădurilor Romsilva, Institutul Naţional de
Cercetare-Dezvoltare în
Silvicultură "Marin Drăcea",
Regia Autonomă „Administrația
Patrimoniului Protocolului de
Stat, institute publice de
cercetare sau instituții de
învățământ de stat cu profil
silvic, regii autonome de interes
local care administreaza
conform Codului silvic fondul
forestier proprietate publică a
unităţilor administrativteritoriale

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

(85% FEDR + 15%
buget de stat)
Contribuţia
eligibilă minimă a
beneficiarului 0%

30.06.2022

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

5.716.409 €
(alocare indicativă
fara rezerva de

1. Pentru
beneficiari
instituții centrale,

Perioada de
depunere
09.07.2018

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

Valoare grant

-Administraţia Naţională «Apele
Române» în calitate de
administrator al apelor din
domeniul public
- Agenția Domeniilor Statului în
calitate de administrator al
pajiștilor proprietate publică a
statului, unități administrativ
teritoriale în calitate de
administratori ai pajiștilor
proprietate publică a
comunelor, orașelor, etc
- Administratori desemnați în
condițiile legii și /sau proprietari
de peșteri aflate în proprietate
publică

4.3 Decontaminarea
siturilor poluate
istoric

Sunt vizate proiecte noi de investiții
pentru decontaminarea şi
ecologizarea siturilor poluate istoric,

Autorităţile publice sau alte
organisme publice, inclusiv
structuri subordonate acestora,
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Axa prioritară

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

(OS 4.3. Reducerea
suprafețelor poluate
istoric)

inclusiv refacerea ecosistemelor
naturale şi asigurarea calităţii solului
în vederea protejării sănătăţii umane.

pentru situri contaminate istoric
aflate în proprietate sau puse la
dispoziţia acestora de către
proprietar – printr-un act juridic
- în vederea implementării
proiectului.

performanță)

5.1 Managementul
riscului la inundații și
eroziune costieră

A. Acțiuni pentru managementul
riscului la inundații
A1. Proiecte de investiții:
- Utilizarea infrastructurii verzi
pentru prevenirea inundațiilor prin
preluarea soluțiilor oferite de
ecosisteme naturale pentru
gestionarea riscurilor generate de
creșterea incidenței evenimentelor
extreme

Solicitanții eligibili în cadrul OS
5.1 sunt:
•
Ministerul Apelor și
Pădurilor, ca instituție
desemnată să coordoneze
și să monitorizeze Planurile
de Management al Riscului
la Inundații (PMRI), în
parteneriat cu structurile
specializate să
implementeze măsurile
specifice din cadrul PMRI
(ex. Administrația
Națională “Apele Române”
și administrațiile bazinale

402,35 mil. euro

- Modernizarea infrastructurii de
monitorizare şi avertizare a
fenomenelor hidro-meteorologice
severe

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

finanțate de la
bugetul de stat:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 15%
contribuția
beneficiarului
(buget de stat)
2. Pentru
beneficiari
autorități publice
locale / instituții
subordonate
acestora,
finanțate de la
bugetul de local:
85% Fondul
European de
Dezvoltare
Regională, 13%
buget de stat şi
2% buget local
Pentru proiectele
finanţate prin
O.S. 5.1 se
asigură
finanțarea
integrală a
cheltuielilor
eligibile astfel:
85%
Fondul de
Coeziune și 15%
buget de stat.
Valoarea maximă
a finanţării
acordate pentru

–
30.06.2022

ogramoperational/5/pr
ogramuloperationalinfrastructuramare

03.01.2018
–
30.06.2022

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

în vederea asigurării protecţiei vieţii
şi a bunurilor materiale
- Măsuri care asigură eficacitatea
intervențiilor de prevenire a
inundațiilor, ca de exemplu:
1. Mărirea gradului de siguranţă la
construcţiile hidrotehnice prin
instalarea de senzori automați și
echipamente complementare
pentru mărirea gradului de
siguranţă a barajelor; măsurarea
stratului de zăpadă şi staţii
hidrometrice pentru debite
afluente, prize şi derivaţii;
dotarea cu software și hardware
pentru controlul și coordonarea
exploatării construcțiilor
hidrotehnice; echipamente şi
mijloace de intervenţie la
inundaţii pentru ANAR;
2. Informatizarea sistemului de
colectare a datelor provenite de
la stațiile automate care vor fi
montate la nivelul barajelor.
3. Alte măsuri similare în acord cu
strategiile naționale și europene.

•

•

•

subordonate; Regia
Natională a Pădurilor Romsilva, Agenţia
Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare etc.) pentru
acțiuni de tip A;
Ministerul Apelor și
Pădurilor în parteneriat cu
ONG-urile și alte structuri
cu specializare în domeniul
ecologic, care pot să
asigure expertiza necesară
pentru implementarea
măsurilor de tip nonstructural - pentru acțiuni
de tip A;
Administrația Națională de
Meteorologie - pentru
acțiunile de tip A specifice
ANM;
Administrația Națională
“Apele Române” pentru
acțiuni de tip B.

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

costurile totale
eligibile: 100%
(85% FC + 15%
buget de stat)
pentru toate
categoriile de
beneficiari
Contribuţia
eligibilă minimă
a beneficiarului
(buget de stat):
15% (buget de
stat - conform
OUG nr. 40/2015
la art. 6
alin. (3))

- Realizarea de măsuri structurale de
protecție împotriva riscului la
inundații, acolo unde infrastructura
verde nu este suficientă, prin
construirea ori reabilitarea
infrastructurii de reducere a
impactului unor fenomene
meteorologice extreme. Măsurile
structurale vor fi realizate
complementar măsurilor de
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

infrastructură verde, când acestea se
dovedesc a fi ineficiente, în practică
sau prin modelare, iar
construirea unor infrastructuri noi se
va realiza în cazuri excepționale.
A2. Proiecte de dezvoltare a
capacității de gestionare a riscului la
inundații
1. Sprijin pentru pregătirea
portofoliului de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post
2020
2. Dezvoltarea de studii,
metodologii, evaluări, rapoarte,
manuale de bună practică
pentru managementul barajelor
•
Elaborare studii, metodologii,
manuale de bună practică
privind managementul
barajelor
3. Abordare intersectorială la nivel
de bazin hidrografic (dezvoltare
coordonată şi management
integrat
al activităţilor privind apa, terenurile
şi resursele)
•
Ex. Realizarea de planuri de
coordonare intersectorială
care să aibă în vedere
integrarea tuturor activităților
din bazinul hidrografic în
vederea realizării unei
abordări integrate.
4. Alte tipuri de acţiuni specifice
gestiunii riscului la inundaţii,
conform celor prevăzute în
Strategia
Naţională de Management al Riscului
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

la Inundaţii pe termen mediu şi lung
sau în planurile de
management al riscului la inundaţii
•
Realizarea de măsuri
nestructurale2 (studii, acțiuni
privind controlul utilizării albiilor
minore,
elaborarea planurilor bazinale de
reducere a riscului la inundaţii şi a
programelor de măsuri; introducerea
sistemelor de asigurări, sisteme de
vertizare/alarmare, informarea
publicului etc.), altele decât măsurile
de infrastructură verde;
•
Implementarea sistemelor de
prognoză, avertizare şi alarmare
pentru cazuri de inundaţii;
•
Măsuri privind monitorizarea,
prognoza și avertizarea
inundaţiilor.
B. Acțiuni pentru prevenirea
eroziunii costiere
B1. Acțiuni specifice de limitare a
efectelor negative ale eroziunii
costiere asupra plajelor și
activități de reabilitare și protecție a
plajelor
1. Înnisipări artificiale;
2. Creare de noi plaje, diguri
submerse și emerse, epiuri
pentru retenția nisipului;
3. Reabilitare structuri sparge-val;
4. Diguri de stabilizare a plajelor,
drenaje, ziduri de sprijin.
B2. Sprijin pentru pregătirea
portofoliului de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post 2020
1. În cazul acțiunilor din categoria

CATALOGUL SURSELOR DE FINANTARE OCTOMBRIE 2021

24

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

A1., respectiv B1., măsurile
prevăzute în actele de
reglementare emise de
autorităţile competente pentru
protecţia mediului care fac obiectul
opțiunii selectate la nivelul studiului
de fezabilitate (prin analiza de
opțiuni) și care sunt promovate în
proiect se consideră eligibile în cadrul
OS 5.1.
2. Măsurile de gestionare a riscului
la inundaţii cu impact negativ
asupra obiectivelor de
conservare SAC (SCI), SPA, site
RAMSAR sau la nivelul ariilor
naturale protejate declarate la
nivel naţional se pot menționa în
studiul de fezabilitate, fără a fi
însă luate în considerare ca
investiții potențiale.
C. Măsuri de prevenire şi protecţie
împotriva altor riscuri
1. Măsuri de promovare a
infrastructurii verzi specifice
riscurilor identificate prin
evaluarea națională și/sau prin
planul de acțiune de adaptare la
schimbări climatice
Alte tipuri de activăți:
•
Management de proiect;
•
Activități de informare și
promovare a proiectului,
conform regulilor de informare
și publicitate.
•
Audit
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Axa prioritară

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

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

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

Valoare grant
15.168.961 Euro
(alocare indicativă
fara rezerva de
performanță)

Contribuţia
solicitantului
85% Fond de
Coeziune + 15%
buget de stat

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

31.12.2022

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

- Dezvoltarea infrastructurii aferente
sistemului de pregătire a
personalului din serviciile de
urgenţă profesioniste şi voluntare
prin dezvoltarea bazelor şi
poligoanelor specializate de
pregătire în domeniile CBRN,
căutarea-salvarea din medii ostile şi
asanarea de muniţie, prin:
a) Construcția/reabilitarea unor
centre și poligoane de pregătire a
personalului din serviciile de urgență
pentru intervenții de tip multi-risc
b) Dotarea cu echipamente și
materiale cu caracter permanent a
centrelor şi poligoanelor specializate
de pregătire construite/reabilitate în
domeniile de competență a IGSU –
stingerea incendiilor, căutare –
salvare din medii ostile vieţii, salvare
de la înălțime, prim-ajutor calificat,
CBRN și asanare pirotehnică
- Modernizarea sistemului de
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

Domeniu de
intervenţie
7.1. Dezvoltarea
infrastructrii de
termoficare –
proiecte noi

Acţiuni/operaţiuni eligibile
- Modernizarea/extinderea reţelelor
termice primare şi secundare din
sistemele de alimentare cu energie
termică, inclusiv a punctelor termice;
extinderea reţelei de transport şi
distribuţia va fi finanţabilă doar în
contextul în care reţeauau existentă
a fost reabilitată, iar extinderea este
justificată pentru a accentua
sustenabilitatea sistemului;

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

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

- Achiziţionarea/modernizarea
echipamentelor necesare bunei
funcţionări a sistemelor de pompare
a agentului termic;
- Implementarea de Sisteme de
Management (măsurare, control şi
automatizare a SACET)

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

8.1. Creșterea cap
acității de transport
a energiei electrice şi
gazelor (O.S 8.1)

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

- Transelectrica

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

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

31.12.2021

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

Perioada de
depunere:
04.11.2019
04.11.2021

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

b) Pentru
proiectele fazate
se va aplica nonfunding-gap-ul
calculat pentru
proiectul
anterior, iar
pentru restul de
finanțare se vor
aplica procentele
aferente
perioadei 20142020
Valoarea maximă
a finanţării
acordate pentru
costurile totale
eligibile 100%
(85% FEDR + 15%
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

naturale

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere:
04.11.2019
04.11.2021

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

buget de stat)

8.2 Creșterea
capacității de
transport a energiei
electrice și gazelor
(OS 8.2 Creșterea
gradului de
interconectare a
Sistemului
Național de
Transport a
gazelor naturale cu
alte state
vecine)

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

- Transgaz

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

Valoarea maximă
a finanţării
acordate pentru
costurile totale
eligibile 100%
(85% FEDR + 15%
buget de stat)
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9. Protejarea
sănătății populației
în contextul
pandemiei cauzate
de COVID-19

9.1 Cresterea
sigurantei
pacientilor in
structuri spitalicesti
publice care
utilizeaza fluide
medicale

•

•

Instalarea de sisteme de
detectare, semnalizare,
alarmare incendii, cu acoperire
totală, și de detectare
semnalizare și alarmare în cazul
depășirii concentrației maxime
admise de oxigen în atmosferă
pentru creșterea gradului de
securitate la incendii
Reabilitarea / modernizarea /
extinderea infrastructurii
electrice, de ventilare și tratare
a aerului, precum și
infrastructura de fluide
medicale.

Beneficiarii eligibili sunt
spitalele publice de fază I și II și
suport COVID, din sistemul
sanitar de stat desemnate prin
Ordinul ministrului sănătății nr.
555 din 3 aprilie 2020, cu
modificările și completările
ulterioare, prin:
- Ministerul Sănătății și alte
ministere cu rețea sanitară
proprie, pentru spitalele
publice de fază I și II și suport
COVID, din sistemul sanitar de
stat, aflate în subordinea,
autoritatea sau în coordonarea
acestora;
- Alte autorități și instituții
publice centrale, pentru

Valoarea maximă
eligibilă a investițiilor
propuse pentru un
spital public, pentru
activitățile de tip A,
indiferent de tipul
solicitantului, nu
poate depăși 150.000
euro.
Valoarea maximă
eligibilă a investițiilor
propuse pentru un
spital public, pentru
activitățile de tip B,
indiferent de tipul
solicitantului, nu
poate depăși
2.000.000 euro.

Contribuția
eligibilă minimă a
beneficiarului
(buget de stat)
este de 15/20%

Perioada de
depunere:
19.03.2021
31.03.2022

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

CATALOGUL SURSELOR DE FINANTARE OCTOMBRIE 2021

30

Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili
spitalele publice de fază I și II și
suport COVID, din sistemul
sanitar de stat, aflate în
subordinea, autoritatea sau în
coordonarea acestora/ Spitalul
Universitar de Urgență Elias;
- Consilii Județene / consilii
locale/ Administrația Spitalelor
și Serviciilor Medicale București
pentru spitalele publice de fază I
și II și suport COVID, din
sistemul sanitar de stat, din
rețeaua sanitară a acestora

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

În cazul în care se
solicită finanțare
pentru ambele tipuri
de activități, valoarea
maximă eligibilă a
investițiilor propuse
pentru un spital
public, nu va depăși
2.150.000 euro.
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Axa prioritară
2. Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitivă

Domeniu de
intervenţie
Acțiunea 2.3.1.
Consolidarea și
asigurarea
interoperabilității
sistemelor
informatice
dedicate serviciilor
de e-guvernare tip
2.0 centrate pe
evenimente din
viața cetățenilor și
întreprinderilor,
dezvoltarea cloud
computing
guvernamental și a
comunicării media
sociale, a Open
Data şi Big Data

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA
Activitati eligibile:
- Activități aferente achiziționării de
hardware TIC şi a altor dispozitive aferente,
justificate din punct de vedere al
implementării proiectului

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

- Activități aferente achiziţionării şi/sau
dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor
necesare implementării proiectului, inclusiv
configurarea şi implementarea bazelor de
date, migrarea şi integrarea diverselor
structuri de date existente, achiziţionarea şi
implementarea de soluţii de semnătură
electronică.
- Activități necesare informării şi publicității
proiectului
conform
prevederilor
Manualului de Identitate Vizuală și
prezentului ghid al solicitantului;
- Activități aferente achiziţionării de servicii
de consultanţă
- Activități aferente instruirii personalului
care
va
utiliza
produsele
implementate/achiziţionate şi cel care va
asigura mentenanţa;
- Activități specifice managementului de
proiect, inclusiv activitatea echipei interne de
proiect;

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

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

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

Termen
limită
31.12.2023
ora 11

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

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

- Activități de achiziție a serviciilor de auditare
intermediară/finală, financiară (conform
reglementărilor naţionale) și tehnică

Acţiunea 2.3.1 –
Consolidarea şi
asigurarea
interoperabilităţii
sistemelor
informatice
dedicate serviciilor
de e-guvernare tip
2.0 centrate pe
evenimente din
viaţa cetăţenilor şi
întreprinderilor,
dezvoltarea cloud
computing
guvernamental şi a
comunicării media
sociale, a Open
Data şi Big Data –
SECȚIUNEA EGUVERNARE –
EVENIMENTE DE
VIAȚĂ

SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE
VIAȚĂ Activități eligibile:
1. Elaborarea documentațiilor de atribuire
pentru asigurarea managementului de
proiect, execuția/implementarea proiectului,
2. Achiziţionarea serviciilor de management
de proiect,
3. Asigurarea interconectării/accesului la
date pentru diferite instituții publice, pe baza
analizei privind situaţia existentă cu
identificarea soluţiilor tehnice adecvate,
4. Achiziţionarea/instalarea elementelor de
infrastructură hardware pentru comunicaţii,
precum şi a software-ului de bază (software
pentru preluarea, stocarea şi analiza
informaţiilor, realizarea rapoartelor în scopul
gestionării evenimentelor de viaţă gestionate
de către ONRC) şi de securitate la nivelul
infrastructurilor/echipamentelor,
5. Dezvoltarea şi testarea funcţionalităţilor
întregului sistem, inclusiv testarea sistemului
împreună cu beneficiarul,
6. Achiziţia de servicii de informare şi
publicitate,

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

eligibile, iar 2%
reprezintă rata
de cofinanțare
eligibilă a
solicitantului/pa
rtenerului

OFICIUL NAȚIONAL AL
REGISTRULUI COMERȚULUI

Alocarea
pentru acest
apel –
corespunzătoar
e secțiunii
deschise este
de 25 milioane
euro ,
(116.662.500
echivalent lei,
conform
cursului valutar
BNR de la data
de 25 ianuarie
2018, respectiv
1 EURO =
4.6665 lei).

Ajutorul se
acordă
beneficiarului
sub formă de
finanţare
nerambursabilă:
- Dacă
beneficiarul este
finanţat integral
de la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate
valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 100%
din cheltuielile
eligibile.
- Dacă
beneficiarul este
finanţat atât de
la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale şi de
sănătate, cât şi

06.02.2018 06.02.2023

Informaţii
suplimentare
comunic%C4%83ri
i-media-sociale,-aopen-data%C5%9Fi-bigdata%E2%80%93sec%C8%9Biuneae-guvernare%C8%99i-opendata
https://www.fond
uristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Valoare
grant

Solicitanţi eligibili

7. Achiziţia de servicii de consultanţă și
asistență tehnică, avize, acorduri, autorizaţii,
8. Achiziţia de servicii pentru instruire /
formare profesională specifică,
9. Achiziţia de servicii pentru auditare
intermediară / finală a proiectului.

2.3.1 Secțiunea Eguvernare și
Interoperabilitate

Activități eligibile:
Derularea activităților necesare
realizării achizițiilor specifice
proiectului;
Derularea activităților necesare
pentru asigurarea informării și
publicității proiectului;
Derularea activităților necesare
implementării proiectului;
Derularea activităților necesare
instruirii/formării profesionala
specifice;
Derularea activităților specifice
managementului de proiect;
Derularea activităților necesare
achiziției de servicii de auditare
tehnică și financiară –
intermediară/finală a proiectuui;

PROIECTUL A:
Ministerul Afacerilor Interne
(prin Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date
– DEPABD și Direcția Generală
Comunicații și Tehnologia
Informației – DGCTI) în
parteneriat cu:
Srviciul de
Telecomunicații Speciale
(STS)
Ministerul Comunicațiilor
și Sociatățiilor Informale
(MCSI)
Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației
Publice și Fondurilor
Europene (MDRAPFE)

Alocarea
pentru acest
apel –
corespunzătoar
e secțiunii
deschise este
de 50,68
milioane euro ,
FEDR
echivalentul în
lei 233,05
milioane lei,
conform unui
curs valutar
BNR DE 1 EURO
= 4,5984 Lei la
data de 1
noiembrie 2017

PROIECTUL B:
Ministerul Afacerilor
Interne prin direcțiile de
specialitate

Valoarea
maximă a
proiectului

Contribuţia
solicitantului
din fonduri
proprii, precum
şi dacă este
finanţat doar din
fonduri proprii)
valoarea
finanţării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile, iar 2%
reprezintă rata
de cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.
Ajutorul se
oferă
beneficiarilor
sub formă de
finanțare
nerambursabilă.
Pentru
beneficiarii
finanțați integral
de la bugetul de
stat, bugetul
asigurărilor
sociale și de
sănătate
valoarea
finanțării
neramburabile
este de 100%
din cheltuieile
eligibile.
Pentru celelalte
categorii de
solicitanți

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

31.12.2023

https://www.fond
uristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare
grant

Contribuţia
solicitantului

PROIECTUL C:
Autorități ale
administrației publice
centrale
caregestionează/coordo
nează servicii publice ce
vizează cele 36 de
evenimentede viață
predefinite, inclusiv
parteneriate între aceste
instituții publice.

Pentru
PROIECTUL A,
valoarea
maximă
nerambursablă
este de 34
milionae euro
FEDR
(echivalentul în
lei = 156,08
milioane lei)

eligilibi (cei
finanțați atât de
la bugetul de
stat , bugetul
asigurărilor
sociale și de
sănătate, cât și
din fonduri
proprii, precum
și cei finanțați
doar din fonduri
proprii) valoare
finanțării
nerambursabile
este de 98% din
cheltuielile
eligibile, iar 2%
reprezintă rata
de cofinanțare
eligibilă a
beneficiarului.

Pentru
PROIECTUL B,
valoarea
maximă
nerambursablă
este de 14,87
milionae euro
FEDR
(echivalentul în
lei = 68,26
milioane lei)

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Pentru
PROIECTUL C,
valoarea
maximă
nerambursablă
este de 1,81
milionae euro
FEDR
(echivalentul în
lei = 5,88
milioane lei)
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Axa prioritară

Domeniu de
intervenţie
2.3.3 Secțiunea ESĂNĂTATE

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Activități eligibile:
-Activități aferente achiziționării de hardware
TIC şi a altor dispozitive;
- Activități aferente achiziţionării şi/sau
dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor
necesare implementării proiectului, inclusiv
configurarea
şi
implementarea
bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente,
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de
semnătură electronică, back up şi recovery.
- Activități
comunicații;

de

upgrade

a

liniilor

de

- Activități necesare informării şi publicității
proiectului
conform
prevederilor
Manualului de Identitate Vizuală și
prezentului ghid al solicitantului;

Ministerul Sănătății/Casa
Națională de Asigurări de
Sănătate - în parteneriat cu
Ministerul
Comunicațiilor și Societății
Informaționale.

Valoare
grant
30.000.000
euro FEDR

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

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

31.12.2023

https://www.fond
uristructurale.ro/pro
gramoperational/4/pro
gramuloperationalcompetitivitate

- Activități aferente achiziţionării de servicii
de consultanţă;
- Activități aferente achiziţionării de servicii
de consultanţă;
- Activități specifice managementului de
proiect, inclusiv activitatea echipei interne de
proiect;
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A. PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Axa
prioritară
Măsura 4

Domeniu de
intervenţie
Submăsura 4.1
Investiții în
exploatații
agricole

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili

Valoare grant

• Construcţia, extinderea, modernizarea și
dotarea construcțiilor destinate
condiționării și procesării în cadrul fermei
destinate producției în cadrul fermei
(operațiunile ce presupun construcții
montaj nu sunt eligibile în cazul achizițiilor
de utilaje agricole și/ sau irigații, drenaj,
desecare la nivelul fermei)
• Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de
mașini, utilaje, echipamente și mijloace de
transport specializate (ex: mijloace de
transport compacte, frigorifice, inclusiv
remorci și semiremorci specializate);
• Construcţia, extinderea, modernizarea și
dotarea construcțiilor destinate fermelor
zootehnice și a celor legumicole și de
cartofi, pentru managementul gunoiului de
grajd și a dejecțiilor;
• Achiziții de mașini și utilaje agricole,
echipamente, facilități de stocare și
condiționare în exploatațiile viticole;
• Înființarea şi/ sau modernizarea căilor de
acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor
şi racordărilor ca și componentă secundară;
• Înființarea şi/ sau modernizarea
instalaţiilor pentru irigaţii, drenaj, desecare
în cadrul fermei;
• Instalații pentru producerea de energie
electrică și/sau termică din surse
regenerabile doar ca o componentă
secundară a proiectului;
• Achiziționarea sau dezvoltarea de
software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci.

Fermieri (PFA, I.I., I.F.,
persoane sau grup de
persoane fizice și juridice),
societăți, cooperative,
institute de cercetaredezvoltare, composesorate,
grupuri și organizații de
producători

Rata sprijinului: 50%
Ferme din categoria I:
8.000 - 250.000 SO
(vegetal) 8.000 500.000 SO (zootehnic)
- achiziții simple și/ sau
irigații - 350.000 € condiționare, procesare
și marketing - 1.000.000
€ - ferme zootehnice 1.000.000 € - legume și
cartofi - 600.000 € legume în spații
protejate - 1.000.000 €
Rata sprijinului: 50%
Ferme din categoria II:
250.000 - 500.000 SO
(vegetal) 500.000 1.000.000 SO
(zootehnic) - achiziții
simple și/ sau irigații 400.000 € condiționare, procesare
și marketing - 1.000.000
€ - ferme zootehnice 1.500.000 € - legume și
cartofi - 700.000 € legume în spații
protejate - 1.500.000 €

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

Intensitatea
sprijinului
financiar se va
putea majora cu
c]te 20% pentru:
investiţiile
realizate de
tinerii fermieri,
cu vârsta până
la 40 de ani;
investițiile în
Agromediu (art.
28 din R(UE)
1305/2013);
investițiile în
Agricultura
ecologică (art.
29 din R(UE)
1305/2013).
Rata sprijinului
combinat nu
poate depăși
70% pentru
fermele din
categoria I și
90% pentru
formele
asociative.

25.01.2022, ora
16:00

https://www.afir.
info/

Rata sprijinului: 30%
Ferme din categoria III:
>500.000 SO (vegetal) >
1.000.000 SO
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili

Valoare grant

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

Sprijinul public
este de 50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
IMM-uri și de
40% pentru alte
întreprinderi și
nu va depăși:
• 800.000 €/
proiect pentru
microîntreprind
eri și
întreprinderi
mici;

07.01.2022, ora
16:00

https://www.afir.
info/

(zootehnic) - achiziții
simple și/ sau irigații 400.000 € condiționare, procesare
și marketing - 1.000.000
€ - ferme zootehnice 1.500.000 € - legume și
cartofi - 800.000 € legume în spații
protejate - 1.500.000 €
Rata sprijinului: 50%
Categoria IV:
Cooperative, grupuri și
organizații de
producători max.
1.500.000 €, indiferent
de tipul investiției și de
dimensiunea formei

Măsura 4

Submăsura 4.2
Sprijin pentru
investiții în
procesarea/
marketingul
produselor
agricole

• Construcția, modernizarea și dotarea
unităților de procesare a plantelor
proteaginoase*
• Achiziționarea, inclusiv în leasing, de
utilaje, instalații, echipamente şi mijloace
de transport specializate în scopul colectării
materiei prime și/ sau comercializării
produselor;
• Cheltuieli generate de extinderea și/ sau
modernizarea rețelelor locale de colectare,
recepție, depozitare, condiționare, sortare
și capacități de ambalare comercializare;
• Cheltuieli generate de îmbunătățirea
controlului intern al calității și conformarea
cu noile standarde europene pentru

Întreprinderile, grupurile,
organizațiile de producători
și cooperativele.

Fondurile disponibile
sunt de 760.000.000
Euro
Sprijinul nerambursabil
este de max. 50% din
totalul cheltuielilor
eligibile și poate ajunge
la 1,5 milioane €
Fondurile disponibile
sunt de 182.777.722
Euro
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile
procesarea și comercializarea produselor
agro-alimentare;
• Cheltuieli aferente marketingului
produselor (ex. etichetare, ambalare);
• Cheltuieli aferente comercializării
produselor;
• Cheltuieli generate de investițiile în
producerea de energie regenerabilă,
eficiență energetică și alte investiții care
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră (GES);
• Cheltuieli generate de investițiile în active
necorporale;
• Construcţia, modernizarea și dotarea
clădirilor unităților de procesare (inclusiv
pentru componentele de colectare,
condiționare, depozitare), pentru alte tipuri
de produse decât plantele proteaginoase;
• Construcţia și dotarea clădirilor unităților
de procesare, inclusiv pentru
componentele de colectare, condiționare,
depozitare, comercializare în cazul
investițiilor de extindere și modernizare,
care vizează distilarea vinului, dacă
produsul obținut în urma distilării este un
produs inclus în Anexa I la Tratatul privind
Funcționarea Uniunii Europene;
• Cheltuieli generate de investițiile privind
branşamente şi racorduri necesare
proiectelor; sisteme de supraveghere video
pentru activitatea propusă prin proiect;
asigurarea respectării condițiilor de igienă,
sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic.

Solicitanți eligibili

Valoare grant

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

• 1.200.000 €/
proiect pentru
întreprinderi
mijlocii;
1.500.000 €/
proiect pentru
alte
întreprinderi și
forme
asociative.

Beneficiază de o alocare distinctă,
următoarele tipuri de investiții: Modernizare unități de procesare/
marketingul produselor agricole - 144
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Axa
prioritară

Măsura 4

Domeniu de
intervenţie

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

Acțiuni/operațiuni eligibile
milioane €; - Investiții noi, extindere și
modernizare a unităților de procesare/
marketingul produselor agricole pentru
SOIA/ Plante PROTEICE* - 39 milioane €.
- modernizarea și crearea de unități de
procesare;
- introducerea de noi tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse și procese
tehnologice;
- creșterea valorii adăugate a produselor
din sectorul pomicol;
- îmbunătățirea controlului intern al
calității;
- creșterea numărului de locuri de muncă;
scăderea consumului de energie și a
emisiilor de GES.

Solicitanți eligibili

Valoare grant

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

Întreprinderi micro și
mici* - intensitatea
sprijinului
este
de 50% din
totalul
cheltuielilor
eligibile,
fără
a
depăși:
· 800.000 euro
Întreprinderi mijlocii* intensitatea sprijinului
este de 50% din totalul
cheltuielilor
eligibile,
fără
a
depăși:
· 1.100.000 euro
Întreprinderi
mari* intensitatea sprijinului
este de 40% din totalul
cheltuielilor
eligibile,
fără
a
depăși:
· 1.500.000 euro
*inclusiv
forme
asociative
și
producerea de băuturi
alcoolice

Contribuția
solicitantului

Termen limită

14.01.2022, ora
16:00

Informații
suplimentare

https://www.afir.
info/

În toate cazurile maisus,
intensitatea
sprijinului nerambursab
il se va putea majora cu
20
%
în
cazul investițiilor
colective.
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili

Valoare grant

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

80% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
fermierii
individuali;
100% cheltuieli
eligibile pentru
grupuri de
fermieri (
Societăți,
Cooperative,
Grupuri de
producători)

20.12.2021, ora
16:00

https://www.afir.
info/

26.11.2021, ora
16:00

https://www.afir.
info/

sunt de 20.471.752
Euro
Măsura 5

Măsura 6

Submăsura 5.1
Sprijin pentru
investiții în
acțiuni
preventive
menite să
reducă
consecințele
dezastrelor
naturale,
evenimentelor
adverse și
catastrofale pentru
beneficiarii
privați

Submăsura 6.1
Sprijin pentru
instalarea
tinerilor
fermieri

- creșterea capacităţii operaționale de
prevenire a apariţiei epizootiilor şi
combaterea acestora, inclusiv prin
diminuarea timpului de reacţie din partea
autorităţilor;
- reducerea efectelor dezastrelor naturale,
evenimentelor adverse şi evenimentelor
catastrofale asupra potenţialului de
producţie agricolă.

• Retehnologizarea fermelor (achiziția de
utilaje/ echipamente/ irigații etc);
• Operațiuni de condiționare/ procesare;
• Agricultură ecologică;
• Integrarea într-o formă asociativă;
• Dezvoltarea unei ferme de subzistență
(prin creșterea SO);
• Preluarea integrală a fermelor cu o

fermieri, cu excepția
persoanelor fizice
neautorizate;
cooperative (cooperativele
agricole și societățile
cooperative
agricole), grupuri de
producători, constituite în
baza legislației naționale în
vigoare care deservesc
interesele membrilor.

• Tinerii fermieri, cu vârste
până la 40 de ani inclusiv
(până cel mult cu o zi înainte
de a împlini 41 de ani) și
calificări adecvate, care se
instalează pentru prima dată
ca șefi unici ai exploatației
agricole.

Rata maxima a
sprijinului public
nerambursabil va fi de:
80% din totalul
cheltuielilor eligibile
pentru fermierii
individuali;
100% cheltuieli eligibile
pentru grupuri de
fermieri ( Societăți,
Cooperative, Grupuri
de producători)
și nu va depăși
250.000
euro/proiect pentru
investiții în instalații,
echipamente pentru
asigurarea biosecurității
și infrastructură
sanitară (de ex.:
construcția și dotarea
filtrului cu grup sanitar
și dușuri, vestiare, etc.)
în cadrul fermelor.
Fondurile disponibile
sunt de 6.281.305 Euro
Sprijinul nerambursabil
se acordă pentru o
perioadă de maximum
3 anisi este de:
• 70.000 Euro pentru
fermele ce includ în PA
operațiuni de
condiționare-procesare
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile
valoare economică mică;
• Plantarea soiurilor autohtone/ creșterea
raselor de origine;
• Creșterea nivelului de calificare în
domeniul agricol;
• Adaptarea fermelor la standarde de
calitate și protecție a mediului.

Măsura 6

Submăsura 6.3
Sprijin pentru
dezvoltarea
fermelor mici

• Achiziție de utilaje agricole;
• Amenajarea platformelor de gunoi de
grajd;
• Cheltuieli cu marketingul produselor;
• Solarii și sere;
• Investiții secundare în procesare și
depozitare;
• Achiziție de sisteme de panouri
fotovoltaice pentru producere de energie
electrică necesară consumului;
• Dezvoltarea lanțurilor alimentare

Solicitanți eligibili

Valoare grant

• Persoanele juridice cu mai
mulți acționari, unde un
tânăr fermier se instalează și
exercită un control efectiv
pe termen lung în ceea ce
privește deciziile referitoare
la gestionare, la beneficii și
la riscurile financiare legate
de exploatație.

sau agricultură
ecologică (pentru
exploatațiile între
30.000 - 50.000 SO);
• 60 000 Euro pentru
fermele ce includ în PA
operațiuni de
condiționare-procesare
sau agricultură
ecologică (pentru
exploatațiile 12.000 29.999 SO);
• 50.000 Euro pentru
exploatațiile între
30.000 - 50.000 SO;
• 40.000 Euro pentru
exploatațiile între
12.000 - 29.999 SO

Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul financiar
nerambursabil sunt fermierii
care au drept de proprietate
și/ sau drept de folosinţă
pentru o exploatație agricolă
care intră în categoria
fermelor mici, cu excepția
persoanelor fizice
neautorizate.

Beneficiarii vor primi:
• 75% din cuantumul
sprijinului la semnarea
deciziei de finanțare;
• 25% din cuantumul
sprijinului în funcție de
implementarea corectă
a PA.
Sprijinul public
nerambursabil este de
15.000 de Euro și se
acordă pentru o
perioadă de maximum
trei ani, procentul de
finanțare
nerambursabilă fiind de
100%.

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

26.11.2021, ora
16:00

https://www.afir.
info/

Sprijinul se va acorda în
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili

integrate.

Măsura 16

Submăsura 16.4
Sprijin acordat
pentru
cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din
lanțul de
aprovizionare

Sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în
Planul de marketing/ studiu, necesare
pentru atingerea obiectivelor propuse, din
următoarele categorii:
- Cheltuieli pentru Elaborarea studiilor și
planurilor de marketing asociate
proiectului, inclusiv analize de piață,
conceptul de marketing.
- Costurile de funcţionare a cooperării, cum
ar fi cheltuieli de transport și de subzistență
ale coordonatorului și partenerilor, onorarii
ale personalului și cheltuieli legate de
închirierea spațiilor de desfășurare a
întâlnirilor parteneriatului;
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina
web, broșuri, pliante, bannere, promovare
plătită prin social media și alte rețele de
publicitate, radio și televiziune, chirii
standuri de prezentare, personalizare
echipamente, personalizare auto;
- Cheltuieli de marketing legate de
etichetarea și ambalarea produsului;
- Investiții în construcții aferente activității
de producție, procesare și/ comercializare
(modernizare, construcție), echipamente,
utilaje necesare implementării proiectului
așa cum rezultă din planul proiectului,
inclusiv mijloace de transport adecvate
activității descrise în proiect;
- Cheltuieli legate de chirii pentru:
echipamente, utilaje, mijloace transport
marfă, standuri de comercializare, imobile

PARTENERIATELE constituite
în baza unui ACORD DE
COOPERARE din cel puţin un
partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un
fermier, un grup sau o
organizatie de producători/
cooperativă care își
desfășoară activitatea în
sectorul agricol/ pomicol, în
funcție de submăsură:
· Fermierii (persoane fizice/
entități cu formă de
organizare juridică);
· Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
· Organizații
neguvernamentale;
· Autorități publice;
· Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație

Valoare grant
două tranșe, astfel:
• 75% la semnarea
Deciziei de finanţare;
• 25% în funcție de
implementarea corectă
a PA
Sprijinul nerambursabil
este de 100% din
totalul cheltuielilor
eligibile, iar valoarea
maximă a sprijinului
este 250.000 de Euro.

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

26.11.2021, ora
16:00

https://www.afir.
info/

În cazul în care
proiectul include, de
asemenea, acțiuni care
sunt eligibile în cadrul
altor măsuri (4.2 și
4.2a), atunci costurile
sunt acoperite din sM
16.4, în conformitate cu
rata de bază a
ajutorului de 50% la
care se mai adaugă 20
puncte procentuale
pentru investițiile
colective. Valoarea
maximă a sprijinului nu
va depăși valoarea
maximă acordată în
cadrul submăsurii
16.4/16.4a.
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili

Valoare grant

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

necesare desfășurării activității descrise în
proiect (altele decât sediu) etc.
- Aplicații software adecvate activității
descrise în proiect;
- Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor,
colaboratorilor externi, aferente
activitatilor descrise in proiect și prestări
servicii de către aceștia sau alte
persoane/entități, inclusiv cheltuielile
aferente salariului/onorariului
coordonatorului de proiect.
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Măsura 16

Submăsura
16.4a Sprijin
acordat pentru
cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din
lanțul de
aprovizionaresectorul
pomicol

Sunt sprijinite cheltuielile prevăzute în
Planul de marketing/ studiu, necesare
pentru atingerea obiectivelor propuse, din
următoarele categorii:
- Cheltuieli pentru Elaborarea studiilor și
planurilor de marketing asociate
proiectului, inclusiv analize de piață,
conceptul de marketing.
- Costurile de funcţionare a cooperării, cum
ar fi cheltuieli de transport și de subzistență
ale coordonatorului și partenerilor, onorarii
ale personalului și cheltuieli legate de
închirierea spațiilor de desfășurare a
întâlnirilor parteneriatului;
- Cheltuieli de promovare inclusiv pagina
web, broșuri, pliante, bannere, promovare
plătită prin social media și alte rețele de
publicitate, radio și televiziune, chirii
standuri de prezentare, personalizare
echipamente, personalizare auto;
- Cheltuieli de marketing legate de
etichetarea și ambalarea produsului;
- Investiții în construcții aferente activității
de producție, procesare și/ comercializare
(modernizare, construcție), echipamente,
utilaje necesare implementării proiectului
așa cum rezultă din planul proiectului,

PARTENERIATELE constituite
în baza unui ACORD DE
COOPERARE din cel puţin un
partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un
fermier, un grup sau o
organizatie de producători/
cooperativă care își
desfășoară activitatea în
sectorul agricol/ pomicol, în
funcție de submăsură:
· Fermierii (persoane fizice/
entități cu formă de
organizare juridică);
· Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
· Organizații
neguvernamentale;
· Autorități publice;

Sprijinul nerambursabil
este de 100% din
totalul cheltuielilor
eligibile, iar valoarea
maximă a sprijinului
este 250.000 de Euro.

26.11.2021, ora
16:00

https://www.afir.
info/

În cazul în care
proiectul include, de
asemenea, acțiuni care
sunt eligibile în cadrul
altor măsuri (4.2 și
4.2a), atunci costurile
sunt acoperite din sM
16.4, în conformitate cu
rata de bază a
ajutorului de 50% la
care se mai adaugă 20
puncte procentuale
pentru investițiile
colective. Valoarea
maximă a sprijinului nu
va depăși valoarea
maximă acordată în
cadrul submăsurii
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Axa
prioritară

Măsura 9

Domeniu de
intervenţie

Submăsura 9.1
Înființarea
grupurilor de
producători în
sectorul agricol

Acțiuni/operațiuni eligibile
inclusiv mijloace de transport adecvate
activității descrise în proiect;
- Cheltuieli legate de chirii pentru:
echipamente, utilaje, mijloace transport
marfă, standuri de comercializare, imobile
necesare desfășurării activității descrise în
proiect (altele decât sediu) etc.
- Aplicații software adecvate activității
descrise în proiect;
- Cheltuieli cu onorarii ale partenerilor,
colaboratorilor externi, aferente
activitatilor descrise in proiect și prestări
servicii de către aceștia sau alte
persoane/entități, inclusiv cheltuielile
aferente salariului/onorariului
coordonatorului de proiect.
Ce se poate realiza prin sM 9.1: Cheltuielile
eligibile sunt cele rezultate din înființarea și
funcționarea Grupurilor de producători din
sectorul agricol, prevăzute în Planul de
afaceri, necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.
Prin submăsura 9.1 nu se pot finanţa
cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de
producători existente. Astfel, sunt excluse
de la finanțare grupurile de producători
rezultate în urma fuziunii unor grupuri de
producători existente.
Submăsura 9.1 are aplicabilitate la nivelul
întregului teritoriu al României.

Solicitanți eligibili

Valoare grant

· Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică.

16.4/16.4a.

Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul financiar
nerambursabil sunt:
Grupurile de producători
care se încadrează în
definiția IMM-urilor și care
sunt recunoscute conform
legislației naționale în
vigoare, pentru unul sau mai
multe produse din grupele
de produse agricole.

6,7 milioane Euro buget
alocat pentru
finanțarea grupurilor de
producători din
sectorul agricol.

• Solicitantul prezintă un
Plan de afaceri care trebuie
să detalieze activităţile
planificate ale grupului în
raport cu una sau mai multe
dintre categoriile enumerate
mai jos: - adaptarea
producției și produselor

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

0

29.10.2021 15:59

https://www.afir.
info/

Rata sprijinului public
acordat va fi de 100%
nerambursabil din
cuantumul sprijinului și
nu poate să depăşească
10% din valoarea
producţiei
comercializate (VPC),
iar suma maximă este
de 100.000 euro/an.
Sprijinul este forfetar,
degresiv, plătit în
tranșe anuale, pentru o
perioadă care nu poate
depăși cinci ani de la
recunoașterea grupului
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili

Valoare grant

producătorilor care sunt
membri ai acestor grupuri la
cerințele pieței;

de producători, acordat
în baza unui plan de
afaceri.

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

30%

31 octombrie
2021, ora 16:00

https://www.afir
.info/

- introducerea în comun a
produselor pe piață, inclusiv
pregătirea pentru vânzare,
centralizarea vânzărilor și
aprovizionarea
cumpărătorilor en gros;
- stabiliriea unor norme
comune privind informarea
asupra producției, acordând
o atenție deosebită recoltării
și disponibilității;
- alte activități care pot fi
desfășurate de către
grupurile de producători,
cum ar fi dezvoltarea
competențelor în materie de
exploatare și de
comercializare, precum și
organizarea și facilitarea
proceselor de inovare
Măsura 17

Submăsura 17.1
Prime de
asigurare a
culturilor, a
animalelor și a
plantelor –
pentru cultura
toamnă 2020 și
primăvară 2021

Rambursarea unei părți din prima de
asigurare eligibilă plătită de către fermierii
activi în baza contractelor de asigurare
încheiate în condițiile reglementate.
Primele de asigurare aferente contractelor
de asigurare care îndeplinesc condițiile
prevăzute la care fermierii au subscris,

Beneficiarii acestei
submăsuri sunt fermierii
activi.

Rata sprijinului public
nerambursabil acordat
în cadrul acestei
submăsuri va fi de 70%
din valoarea primei de
asigurare eligibile și
plătite efectiv de către
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
în sectorul
vegetal și
pentru polițele
încheiate în
anul 2021 în
sectorul
zootehnic

Acțiuni/operațiuni eligibile
pentru a se asigura împotriva pierderilor
rezultate ca urmare a evenimentelor
menționate în cadrul sub-măsurii.

Solicitanți eligibili

Valoare grant

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

fermier.
Rambursarea sprijinului
se va face în maximum
2 tranșe de plată: în
situația în care
beneficiarul optează
pentru rambursarea
sprijinului în două
tranșe de plată, prima
cerere de plată se va
depune după plata a cel
puțin 50% din valoarea
primei de asigurare, iar
a doua cerere de plată
se va depune după
plata integrală a primei
aferente contractului
de asigurare.
Fonduri
disponibile :33.080.401,
96
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Măsura 19

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

OBIECTIVELE submăsurii 19.2:
· Stimularea inovării;
· Consolidarea identității locale și a
profilului local;
· Îmbunătățirea calității vieții și a
atractivității zonei locale;

BENEFICIARII:
· Entități juridice
private/publice, stabilite prin
fișa măsurii din Strategia de
Dezvoltare Locală, cu
respectarea prevederilor din
Regulamentului Uniunii
Europene 1305/ 2013;

· Soluționarea problemelor demografice;
· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în
zonele LEADER;

· În cazul în care în Strategia
de Dezvoltare Locală s-a

100% dar nu mai mult
de 200.000 Euro/
proiect.

0

31.12.2023
(sesiune
continuă)

https://www.afir.
info/

· Pentru operațiunile
specifice FEADR, GAL va
stabili intensitatea
sprijinului în limita
maxima prevăzută în
Regulamentul (UE) nr.
1305/ 2013.
· Intensitatea sprijinului
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acțiuni/operațiuni eligibile

Solicitanți eligibili
identificat oportunitatea
dezvoltării unor operațiuni
de interes public pentru
comunitate și teritoriul
respectiv, pentru care niciun
alt solicitant nu-și manifestă
interesul, GAL poate fi
beneficiar cu condiția
aplicării măsurilor de evitare
a conflictului de interese;

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru
tineri, femei, persoane în vârstă, persoane
cu dizabilități și membrii minorităților;
· Creșterea competitivității la nivel local;
· Conservarea resurselor și protecția
mediului natural·

Aplicarea unei
multisectoriale.

abordări

integrate

și

Valoare grant

Contribuția
solicitantului

Termen limită

Informații
suplimentare

pentru operațiunile
care ies din sfera
Regulamentului va fi
stabilită de GAL-uri
astfel:
– pentru operațiunile
generatoare de venit:
maximum 90%;
– pentru operațiunile
NEgeneratoare de
venit: maximum 100%;
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Scopul Programului îl
reprezintă creșterea
eficienței energetice a
clădirilor publice și
îmbunătățirea calității
mediului prin reducerea
emisiilor de gaze cu
efect de seră, reducerea
consumului anual de
energie primară și
promovarea utilizării
surselor regenerabile de
energie.

Acţiuni/operaţiuni
eligibile
•
•
•
•
•

•

•

Cheltuielile pentru
proiectarea
Cheltuielile cu
consultanța,
Cheltuieli cu taxe pentru
acorduri
Cheltuieli privind
expertizarea tehnică a
clădirii publice
Cheltuielile pentru
elaborarea certificatului
de performanță
energetică
Cheltuieli cu lucrări de
construcții și instalații
aferente organizării de
șantier,
Cheltuieli diverse și
neprevăzute

Solicitanţi eligibili
Unitățile administrativteritoriale organizate la
nivel de comună, oraș,
municipiu, județ;
Subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale
municipiului București;
Instituțiile publice din
subordinea/în coordonarea
autorităților deliberative
ale administrației publice
locale.

Valoare grant
Suma maximă care poate fi
acordată unui solicitant, prin una
sau mai multe cereri de
finanțare, este:
•
3.000.000 lei pentru
comune cu o populație de
până la 5.000 de locuitori
inclusiv;
•
6.000.000 lei pentru
comune cu o populație de
peste 5.001 locuitori;
•
8.000.000 lei pentru orașe;
•
14.000.000 lei pentru
consilii județene;
•
14.000.000 lei pentru
municipiul de rang 0;
•
14.000.000 lei pentru
municipii de rang I;
•
10.000.000 lei pentru
municipii de rang II;
•
12.000.000 lei pentru
subdiviziunile
administrativ-teritoriale
ale municipiului București.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Perioada de
depunere a
cererilor de
finanțare
începe în data
de
20.09.2021,
ora 10:00;

https://www.afm.r
o/eficienta_energet
ica_cladiri_publice.
php

Perioada de
înscriere în
aplicația
informatică a
datelor
tehnice
aferente
proiectelor
începe la
septembrie
2021 ora
10:00 până la
16.11.2021
ora 16:30
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul general al
programului este
dezvoltarea capitalului
uman şi a bazei de
cunoştinţe în România.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•

•
•

•
•

•

Cererea și anexele necesare au fost
depuse până la termenul limită de
depunere a cererii
Toate anexele necesare în Apelul la
propuneri 2021 sunt atașate la cererea
depusă;
Cererea este depusă de un organism
care este o persoană juridică;
Declarația de onoare poartă semnătura
persoanei autorizate legal să semneze
în numele instituției / organizației
solicitante;
Solicitantul este o instituție eligibilă în
conformitate cu cererea de propuneri
2021;
Instituția gazdă este o instituție similară
(în rol sau sarcini) cu instituția
solicitantă, o autoritate educațională
locală/regională și/sau o
instituție/centru/organizație de formare
în DS
Instituția gazdă se află într-unul din DS:
Islanda, Liechtenstein sau Norvegia.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

•

1.500 euro 27.000 euro

•
•

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

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
03.12.2021

Informaţii
suplimentare
https://www.eea4e
du.ro/apel_se2019/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Apelul va finanța proiecte
propuse de entități
românești în domeniul de
interes al programului,
respectiv energie
regenerabilă. Rezultatul
așteptat al proiectelor este
creșterea producției de
energie regenerabilă din
surse de energie
regenerabilă.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Solicitantul trebuie să fi fost stabilit
de cel puțin 3 ani la data limită a
prezentului apel.
Parteneri eligibili: orice entitate
privată sau publică, comercială sau
necomercială, stabilită ca persoană
juridică în Norvegia sau în România.
Partenerul trebuie să fi fost stabilit
timp de cel puțin 1 an la data limită a
prezentului apel.

Solicitanţi eligibili
IMM-urile și ONG-urile, inclusiv
întreprinderile sociale cu
activități economice, stabilite ca
persoană juridică în România

Valoare grant
între 50.000 și
200.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
03.12.2021

Informaţii
suplimentare
https://www.innov
asjonnorge.no/en/s
tart-page/eeanorwaygrants/calls-forproposals/romaniahydropowergeothermal-andother-res-for-smesand-ngos/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Echipe compuse din
operatori economici,
stabilite pe teritoriul
statelor membre ale Uniunii
Europene, Elveția și
Norvegia

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Participarea la concurs este deschisă echipelor
compuse din operatori economici (inclusiv
persoane juridice și persoane fizice).
Participarea la acest concurs de premii este
deschisă în condiții egale pentru echipe
compusă din operatori economici stabiliți pe
teritoriul statelor membre ale Uniunii
Europene, Elveția și Norvegia.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Consorțiu format din cel
Premii în valoare
puțin cinci entități diferite de 1.000.000 euro
(înființate în statele
membre ale UE) fiecare
dintre acestea putând
avea entități afiliate.
Consorțiul poate include:
•
Organizații media;
•
Organizații nonprofit (inclusiv
organizații de
tineret) (private sau
publice).

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
15.11.2021

Informaţii
suplimentare
https://www.euspa.
europa.eu/myeuspa
cecompetition#crite
ria

CATALOGUL SURSELOR DE FINANTARE OCTOMBRIE 2021

54

Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul general al
Programului - de a dezvolta
capitalul uman şi de a
consolida cunoştinţele de
bază acumulate în România
- se materializează în
domeniul educației și
formării profesionale (ÎPT)
prin proiecte care vizează
îmbunătățirea calității
învățării elevilor din
România prin practică la
locul de muncă

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•

•
•
•
•

•
•

Activități care întăresc cooperarea și
crearea de rețele între instituțiile
partenere
Testarea și/sau implementarea
practicilor inovatoare în domeniul
învățării bazate pe muncă
Elaborarea, testarea și utilizarea unor
documente și instrumente mai bune
pentru îmbunătățirea învățării
Activități care facilitează validarea şi
recunoașterea cunoștințelor,
Activități de sprijinire a elevilor cu
dizabilități/nevoi speciale pentru a
finaliza ciclurile de învățământ
Activități dedicate unei mai bune
pregătiri a profesioniștilor
Vizita de studiu - Activitate de
mobilitate (o bligato rie ) în timpul
căreia pot fi organizate: prezentari ale
sistemelor si strategiilor

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Pentru proiectele de
cooperare și mobilități în
domeniul ÎPT:
•
unităţi de
învăţământ din
Învăţământul
Profesional şi Tehnic;

Minimum 24.000
euro și maximum
35.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
Proiecte de
cooperare:
01.02 2022,
ora 13.00
Proiecte
naționale:
15.02.2022,
ora 13.00

Informaţii
suplimentare
https://www.eea4e
du.ro/un-nou-apelvet/?fbclid=IwAR05
JHnNAfZwVbwJb7N
0KE4fC4aM0VLvm8
OMSHrCifUt0tLHw4Hmzadww

Pentru proiecte naționale
în domeniul ÎPT:
•
instituții publice cu
responsabilități la
nivel național,
regional sau
județean în
domeniul ÎPT.
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul principal al
proiectelor de
cooperare în
învăţământul
universitar îl
reprezintă
modernizarea /
innovarea
curriculumului,
schimbul de bune
practici în ceea ce
priveste metodele de
predare şi
organizarea de
mobilitati de scurtă
durată pentru
studenţi şi cadrele
didactice

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

Relevanță
Caracter inovator
Calitatea programului de lucru
Calitatea parteneriatului
Impact
Comunicare / diseminare
Valoarea adăugată a cooperării
transnaționale cu SD
Eficiența costurilor

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Instituţii de învăţământ
Între 20.000 și
universitar (universităţi)
200.000 euro
din România acreditate,
care deţin o Cartă Erasmus
pentru Învăţământul
Universitar (ECHE)

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

25.10.2021
ora 13:00

https://www.eea4ed
u.ro/apel_he2021/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Apelul va finanța
proiectele depuse de
start-up-uri românești.
Accentul proiectelor ar
trebui să fie unul dintre
cele trei domenii
principale ale
programului:
•
•
•

inovarea în
domeniul
industriei verzi;
creșterea albastră;
tehnologia
informației și
comunicațiilor
(TIC).

Rezultatul așteptat al
proiectelor finanțate este
o competitivitate sporită
pentru întreprinderile
române din domeniile
menționate, sub forma
creșterii cifrei de afaceri
și a profitului operațional
net și a creării de locuri
de muncă.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Inovare în industria verde
•
•
•

Dezvoltare, implementare și investiții
în tehnologii inovatoare ecologice
Dezvoltarea de produse, servicii și
tehnologii ecologice
Dezvoltarea și implementarea
„proceselor de producție mai
ecologice”

Solicitanţi eligibili
•
•

microîntreprinderi
întreprinderi mici

Valoare grant
granturi între 10.000200.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

18.11.2021

https://www.innova
sjonnorge.no/en/sta
rt-page/eea-norwaygrants/Programmes/
businessdevelopment/roman
ia/startupromania/

Creșterea albastră
•
•
•
•
•

Dezvoltare și investiții în turismul de
coastă și maritim
Dezvoltare și investiții în tehnologia bio
albastră
Dezvoltarea și investițiile în resursele
miniere ale fundului mării
Dezvoltarea de soluții inovatoare
legate de deșeurile și deșeurile marine
Dezvoltarea tehnologiilor inovatoare
pentru alimentarea cu apă, inclusiv
desalinizarea

TIC
•

Dezvoltarea produselor / proceselor /
soluțiilor TIC
Dezvoltarea de produse / procese / soluții
folosind componente TIC
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Proiectele sunt așteptate să răspundă
următoarelor:
•

•

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•

Sprijinirea inovației tehnologice
profunde ca bază pentru o
economie modernă, bazată pe
cunoaștere, eficientă din punct de
vedere al resurselor și
competitivă;
Promovarea conducerii feminine
în industria tehnologiei profunde
pentru a construi ecosisteme de
inovare mai corecte, mai incluzive
și mai prospere în Europa.

Women TechEU sprijină start-up-urile
europene de tehnologie profundă în
stadiu incipient. Inițiativa completează
activitățile finanțate în cadrul
Consiliului European pentru Inovare
(EIC), deschizând calea pentru
participarea start-up-urilor lor la
viitoarele apeluri EIC.

•
•
•
•
•
•
•
•

actualizarea modelului de
afaceri
actualizarea și consolidarea
planului de afaceri și a
strategiei de creștere
validarea modelului de
afaceri
actualizarea planului
financiar
certificări
strategia IP și libertatea de
operare
plan comercial
analiza pieței
validarea clienților și
evaluarea tehnică/clinică
găsirea partenerilor și a
investitorilor etc.

Solicitanţi eligibili
companii deep-tech nouînființate, conduse de
femei

Valoare grant
2.000.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

10.11.2021

https://ec.europa.eu
/info/fundingtenders/opportuniti
es/portal/screen/op
portunities/topicdetails/horizon-eie2021-scaleup-0103;callCode=null;fre
eTextSearchKeywor
d=Women;matchWh
oleText=true;typeCo
des=1,0;statusCodes
=31094501,3109450
2,31094503;progra
mmePeriod=null;pro
gramCcm2Id=null;pr
ogramDivisionCode=
null;focusAreaCode=
null;destination=null
;mission=null;geogra
phicalZonesCode=nu
ll;programmeDivisio
nProspect=null;start
DateLte=null;startDa
teGte=null;crossCutt
ingPriorityCode=null
;cpvCode=null;perfo
rmanceOfDelivery=n
ull;sortQuery=sortSt
atus;orderBy=asc;on
lyTenders=false;topi
cListKey=topicSearch
TablePageState
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Persoane juridice,
organisme publice sau
private, stabilite în:
statele membre ale UE,
inclusiv țările și teritoriile
de peste mări (TTPM),
țările SEE și țările
asociate programului LIFE
(țările participante)
țările care se află în
negocieri în curs pentru
un acord de asociere și în
care acordul intră în
vigoare înainte de
semnarea grantului.
Coordonatorul trebuie să
fie stabilit într-o țară
eligibilă. Alte entități pot
participa la alte roluri de
consorțiu, ar fi partenerii
asociați, subcontractanții,
părțile terțe care acordă
contribuții în natură etc.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Propunerile trebuie introduse de:

•

pentru subiectele LIFE-2021-CETBUILDSKILLS, LIFE-2021-CET-PDA și
LIFE-2021-CETHOMERENO:

•

•
•

•

•
un singur solicitant este permis
dintr-o țară eligibilă;
pentru subiecte LIFE-2021-CETLOCAL, LIFE-2021-CET-POLICY,
LIFE-2021-CET-GOV, LIFE2021CET-BUILDRENO, LIFE-2021-CETAUDITS, LIFE-2021-CETVALUECHAIN, LIFE2021-CETCOOLING, LIFE-2021-CETSMARTSERV, LIFE-2021-CETSMARTREADY, LIFE-2021-CETMAINSTREAM, LIFE-2021-CETINNOFIN, LIFE-2021CETHOMERECOM, LIFE-2021CET-COALREGIONS, LIFE-2021CET-ENERPOV și LIFE2021-CETENERCOM:

•

•

Valoare grant

persoane juridice, organisme 94.500.000 euro
publice sau private, stabilite în:
statele membre ale UE, inclusiv
țările și teritoriile de peste mări
(TTPM),
țările SEE și țările asociate
programului LIFE (țările
participante)
țările care se află în negocieri în
curs pentru un acord de
asociere și în care acordul intră
în vigoare înainte de semnarea
grantului.
Coordonatorul trebuie să fie
stabilit într-o țară eligibilă. Alte
entități pot participa la alte
roluri de consorțiu, ar fi
partenerii asociați,
subcontractanții, părțile terțe
care acordă contribuții în natură
etc.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

12.01.2022

https://ec.europa.e
u/info/news/firstlife-2021-call-cleanenergy-transition2021-jul-14_ro

propunerile trebuie depuse de
cel puțin 3 solicitanți
(beneficiari, nuentități afiliate)
din 3 țări eligibile diferite.
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
SALTO Youth este centrul de
resurse care promovează și
susține activitățile de tineret
oferind instruiri, instrumente și
strategii mereu actuale și
relevante pentru organizațiile și
lucrătorii de tineret. Împreună cu
agențiile naționale care
implementează programele
Erasmus+ și Corpul European de
Solidaritate (ESC), SALTO-YOUTH
oferă resurse de învățare nonformală pentru tinerii și
organizațiile care lucrează cu
tinerii din întreaga Europă.
În acest context, competiția
SALTO Awards 2021 reprezintă o
recunoaștere a implicării și
activității acestor organizații și
este, de asemenea, o ocazie
pentru a inspira tinerii și alte
organizații care se pot implica în
programele Erasmus + și ESC.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Fiecare proiect trebuie să aibă
următoarele caracteristici:
•

•

•

•
•

Să fi fost activ implementat în acest
an, activitățile principale
terminându-se până la sfârșitul lunii
octombrie 2021. Etapele de inițiere
și de finalizare pot fi în afara
cadrului 2021;
Produce rezultate tangibile care fac
posibilă multiplicarea impactului
său dincolo de beneficiile asupra
participanților direcți;
Produce rezultate intangibile clar
identificate, inclusiv rezultate
relevante ale învățării pentru
diferiții actori implicați;
Are un impact pe termen lung adică este durabil și replicabil;
Să fie finanțat prin Erasmus +, ESC
sau orice alt program/sursă de
finanțare

Valoare
grant

Solicitanţi eligibili
•

Membrii echipei de
proiect și/sau
participanții la acesta:
persoane care au făcut
parte sau au
coordonat proiecte
sau inițiative relevante
(NU doar Erasmus+
sau ESC);

•

Agenții naționale care
implementează
programele Erasmus +
și ESC;

•

Instituții și organisme
publice (de exemplu,
municipalități locale,
centre de tineret, școli
etc.), factorii de
decizie care au
implementat, finanțat
sau facilitat proiectul
sau procesele acestuia;

•

Organizații: organizații,
mișcări și grupuri care
au condus proiecte pe
teme relevante.

700 euro per
proiect
câștigător

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

30.10.2021

https://saltoawards.
eu/
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Programul a fost
conceput să capaciteze
și să protejeze
consumatorii și să
permită unui număr
mare de întreprinderi
mici și mijlocii (IMMuri) europene să
prospere. Scopul
acestui apel este de a
crea și de a asigura
funcționarea
modernizată a Rețelei
întreprinderilor
europene în perioada 1
ianuarie 2022 - 30 iunie
2025 prin selectarea
consorțiilor care vor
forma rețeaua. Aceasta
ar trebui să contribuie
la obiectivele SMP prin
îmbunătățirea
competitivității și
sustenabilității IMMurilor din Europa și prin
promovarea spiritului
antreprenorial.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Toate consorțiile ar trebui să desfășoare
următoarele patru tipuri de activități și să
le descrie în propunerile lor:
•

Activitatea 1: Furnizarea de
servicii cu valoare adăugată
clienților,

•

Activitatea 2: Promovarea rețelei
și comunicarea,

•

Activitatea 3: Dezvoltarea rețelei
și consolidarea capacităților,

•

Activitatea 4: Coordonarea rețelei
și managementul calității.

Solicitanţi eligibili
Consorții între entități
juridice, publice sau
private, stabilite în:

Valoare grant
164.500.000 de euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Prima etapă
de selecție:
11.08.2021

https://www.fondu
ristructurale.ro/altefinantari/490/progr
amul-piata-unicareteauaintreprinderiloreuropene

•

statele membre ale
UE, inclusiv țările și
teritoriile de peste
mări (TTPM);

A doua
etapă de
selecție:
02.12.2021

•

țări asociate cu
Programul Pieței
Unice (SMP) sau în
curs de semnare a
unui parteneriat.

A treia
etapă de
selecție:
27.04.2022
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Apelul de propuneri de inițiative
bilaterale
vizează
facilitarea
schimbului și transferului de
informații, cunoștințe, tehnologie,
experiență și bune practici între
Promotorii de Proiect și partenerii
lor din România, pe de o parte,
respectiv entități relevante din
Statele Donatoare și/ sau
organizații internaționale, pe de
altă parte, în domenii de interes și
pe teme specifice proiectelor
finanțate
prin
Programul
Dezvoltare locală.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•

•

Prin intermediul acestuia va fi
sprijinită participarea la întâlniri
bilaterale și de tip rețea, sesiuni
de formare și ateliere de lucru,
vizite de studiu, conferințe și
seminare relevante pentru
tematica proiectului aflat în
implementare.
Cel puțin o entitate din Statele
Donatoare sau dintr-o
organizație internațională
trebuie să fie implicată în
activitățile bilaterale propuse.

Valoare
grant

Solicitanţi eligibili
•

•
•
•
•

entități implicate (în
calitate de Promotori de
Proiect sau de parteneri) în
implementarea unui
proiect finanțat în cadrul
Programului Dezvoltare
locală din:
România,
Islanda,
Liechtenstein,
Norvegia.

până la 5.000
de euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

06.07.2021
–
01.05.2024*

https://dezvoltarelocala.frds.ro/apelul2-transfer-de-bunepractici/
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Reintegrare
Facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și
pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința
sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora
pe teritoriul României, precum și atragerea
oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața
din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a
copiilor români reveniți în țară din diaspora.
Educație
Sprijinirea procesului de integrare a românilor care
îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii,
care să reprezinte România şi interesele româneşti
în străinătate.
Cultură
Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice,
culturale, religioase şi lingvistice a românilor din
vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea
legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti
din afara graniţelor ţării.
Mass-media
Păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
românilor, promovarea României şi a valorilor
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile
româneşti de peste hotare.
Societatea civilă
Sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o generează în
rândul comunităţilor de români.
Spiritualitate și tradiție
Păstrarea identităţii spirituale şi respectarea

Acţiuni/operaţiuni
eligibile
Pentru a fi eligibil, un
proiect trebuie să
îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
•
să aibă legătură cu
activitățile/acțiunile
prevăzute în statutul
sau obiectul de
activitate al
solicitantului;
•
implementarea
proiectului să nu
genereze un conflict
de interese;
•
să nu urmărească
obţinerea de profit,
cu excepția
publicaţiilor,
posturilor de
televiziune,
posturilor de radio,
editurilor,
studiourilor de
producţie, care
derulează
programe, proiecte
sau acţiuni pentru
sprijinirea activităţii
românilor de
pretutindeni și a
organizaţiilor
reprezentative ale
acestora.

Solicitanţi eligibili
•

•

asociaţiile, fundaţiile,
unităţile de cult,
organizaţiile
neguvernamentale ale
românilor de
pretutindeni,
organizaţiile
internaţionale;
persoanele fizice
autorizate sau
persoanele juridice de
drept public sau privat
din România sau din
străinătate care
utilizează finanțări
nerambursabile
pentru derularea de
proiecte sau acțiuni în
sprijinul românilor de
pretutindeni

Valoare
grant
Plafonul
maxim
acordat este
100.000 lei/
proiect

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
depunere
continuă

Informaţii
suplimentare
http://dprp.gov.ro/
web/primasesiune2
021/
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie
Scopul principal al programului
este acela de a încuraja
organizațiile nonguvernamentale, grupuri
informale/de inițiativă și
instituțiile să dezvolte și să
implementeze proiecte de
responsabilitate socială, în
domeniile menționate, care să
ducă la dezvoltarea comunităților
din care acestea fac parte.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•
•
•
•

Educație
Social
Sănătate
Mediu
Cultural

Atât ONG-urile, cât și instituțiile
publice din sfere precum educația și
cu rol social, care vor câștiga
proiecte în cadrul acestei ediții vor
beneficia de sesiuni de formare și de
instrumente utile, în domeniile
esențiale pentru desfășurarea
activității lor: atragere de resurse
financiare, social media și PR,
project management, design grafic
etc.

Solicitanţi eligibili
•
•
•
•
•

ONG-uri mici sau recent
înființate;
Instituții publice din sfere
precum:
educația (grădinițe, școli,
licee);
cu rol social (cantine,
centre pentru persoane
vârstnice și copii);
Grupuri informale.

Valoare grant
•

•

•

pragul I, cu o
valoare de
până la 1.000
de euro;
pragul II, cu o
valoare
cuprinsă între
1.000 și 5.000
de euro;
pragul III, cu o
valoare
cuprinsă între
5.000 și
10.000 de
euro.

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

01.03.2021 https://startong.ro/
31.12.2021
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Axa
prioritară

Domeniu de intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Schema de ajutor de stat are ca
obiectiv dezvoltarea regională,
prin realizarea de investiții
iniţiale care determină crearea
de minim 100 locuri de muncă,
indiferent
de
dimensiunea
beneficiarilor şi de valoarea
investiţiei.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile
salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani
consecutivi, ca urmare a creării de locuri de
muncă.
Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se
acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:
•
locurile de muncă sunt create direct de
un proiect de investiţii;
•
locurile de muncă sunt create după
depunerea cererii de acord pentru
finanțare și după demararea investiţiei,
dar nu mai târziu de 3 ani de la data
finalizării acesteia.

Valoare
grant

Solicitanţi
eligibili
•
•
•
•

întreprinderi
nou-înființate
întreprinderi în
activitate
IMM-uri
întreprinderi
mari

700.000.000 lei

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Înregistrare
a Cererilor
de acord
pentru
finanțare se
realizează în
sesiune
continuă.

https://mfinante.gov
.ro/hg-332/20141

Acordurile
de finanțare
se pot emite
până la data
de 31.12.
2023
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Apelul de propuneri
de inițiative
bilaterale vizează
facilitarea
schimbului și
transferului de
informații,
cunoștințe,
tehnologie,
experiență și bune
practici între
Promotorii de
Proiect și partenerii
lor din România, pe
de o parte,
respectiv entități
relevante din
Statele Donatoare
și/ sau organizații
internaționale, pe
de altă parte, în
domenii de interes
și pe teme specifice
proiectelor
finanțate prin
Programul
Dezvoltare locală.

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Prin intermediul apelului este sprijinită
participarea la întâlniri bilaterale și de tip
rețea, sesiuni de formare și ateliere de lucru,
vizite de studiu, conferințe, seminare și alte
activități similare. Activitățile bilaterale
propuse se vor axa pe teme relevante pentru
obiectivele și activitățile proiectului finanțat în
cadrul Programului și vor contribui la
îmbunătățirea rezultatelor acestuia.

Entitățile sau
organizațiile
internaționale
implicate (în calitate
de Promotori de
Proiect sau de
parteneri) în
implementarea unui
proiect finanțat în
cadrul Programului
Dezvoltare locală din:
•
•
•
•

Valoare grant
Maximum 5.000 €

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
01.05.2024*

Informaţii
suplimentare
https://dezvoltarelocala.frds.ro/apelul
-2-transfer-debune-practici/

România,
Islanda,
Liechtenstein
Norvegia
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul
programului este
acordarea unui
sprijin în favoarea
restructurării şi a
reconversiei
plantaţiilor- una din
măsurile de
administrare a
potenţialului
productiv viticol
care a fost luată de
Comisia Europeană,
atât pentru a întări
echilibrul pieţei
vitivinicole, cât şi în
vederea unei mai
bune adaptări a
ofertei la cerere
pentru anumite
tipuri de produse
vitivinicole.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Tipurile de activități care pot fi finanțate includ:
•

reconversia
soiurilor,
inclusiv
prin
supraaltoire, realizată prin plantare pe
același amplasament ori pe alt amplasament
echivalent ca suprafață, cu soiurile de viță- devie pentru struguri de vin prevăzute în anexa
nr. 2 din OMADR nr. 1508 / 2018 cu
modificările şi completările ulterioare
•
reamplasarea parcelelor viticole;
•
replantarea ca urmare a defrișării obligatorii
a plantațiilor viticole, din motive sanitare sau
fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6 din
OMADR nr. 1508 / 2018 cu modificările şi
completările ulterioare;
Modernizare, prin:
•
proiectare, instalare/înlocuire sistem de
susținere pentru conducere și palisaj;
•
modernizarea formei de conducere a viței-devie prin trecerea de la cultura joasă la cultura
semiînaltă și înaltă;
•
modernizarea sistemului de susținere prin
înlocuirea sârmelor și instalarea a 3 rânduri de
sârme, dintre care minimum două duble, la
sistemul pentru conducere și palisaj în
vederea susținerii butucilor și conducerea
lăstarilor;
•
instalarea de sisteme de irigații prin picurare,
eligibile la finanțare, inclusiv pentru viticultorii
care au accesat programele anterioare de
restructurare/reconversie
a
plantațiilor
viticole.

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Producătorii viticoli,
persoane fizice sau
juridice care dețin
și/sau exploatează
suprafețe de viță-de-vie

Maximum 75% din
valoarea costurilor
restructurării

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Pentru perioada
2019 - 2023,
planurile
individuale se
depun în sesiune
continuă la DAJ (
Direcția Agricolă
Județeană) și a
municipiului
București, iar
cererile de
finanțare se
depun în termen
de 30 de zile
calendaristice de
la data aprobării
planurilor
individuale la
sediile centrelor
județene ale
APIA.

https://www.fondu
ristructurale.ro/altefinantari/342/progr
amul-national-desprijin-in-sectorulvitivinicol-20192023

Termenul limită
pentru
finalizarea
programelor de
reconversie/rest
ructurare
aferente
Programului
Național de
Sprijin în
sectorul
vitivinicol 20192023 este
31.07.2023.
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Axa
prioritară

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Pentru granturile mici şi granturile tip
răspuns rapid:
•

•
•
•

•

•
•

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

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

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

Granturi mici
Între 5.000 și
50.000 Euro
Granturi tip
răspuns rapid
Între 5.000 și
15.000 Euro

Contribuţia
solicitantului

Termen limită
Granturi tip răspuns
rapid:

Informaţii
suplimentare
https://activecitiz
ensfund.ro/apel1/

Proces de aplicare şi
evaluare continuu, pe
măsură ce se primesc
aplicațiile:
27.04.2023; 16:00
(ora României)

Granturi mici:
Proces de
aplicare continuu
cu trei sesiuni de
evaluare si trei
date limită
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Obiectivul acestui

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

Acţiuni/operaţiuni eligibile
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Valoare
grant

Solicitanţi eligibili
•
•

•

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

Pot fi parteneri de proiect:
•
•
•

•

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

Contribuţia
solicitantului

Termen limită

Granturi

mici
Între 5.000
și 50.000
Euro
Granturi
tip răspuns
rapid

Informaţii
suplimentare
https://activecitiz

Granturi tip răspuns
rapid

ensfund.ro/apel4/

Proces de aplicare şi
evaluare continuu,
pe măsură ce se
primesc aplicatiile.
27.04. 2023; 16:00.

Între 5.000
și 15.000
Euro
Alocare
specială
250.000
Euro
pentru
Egalitate de
gen și
violență
bazată pe
gen
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Axa
prioritară

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

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

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Persoanele fizice.
Se pot înscrie în Program:

•
•
•

Persoanele fizice cu domiciliul în
România;
Proprietarul imobilului construcţie pe
care se amplasează sistemul de
panouri fotovoltaice;
Persoanele fizice care au acordul
tuturor proprietarilor cu privire la
implementarea proiectului, în
situaţia în care imobilul construcţie
pe care se amplasează sistemul de
panouri fotovoltaice este deţinut în
coproprietate(copropietarii
semnează pe cererea de finanțare);

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

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Depunere
continuă până
la epuizarea
fondurilor

https://www.afm.
ro/sisteme_fotov
oltaice.php

Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu
în curs de soluţionare la instanţele
judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei
legi speciale sau dreptului comun sau al unei
proceduri de expropriere pentru cauză de
utilitate publică;
• Persoanele fizice care nu au obligaţii
restante la bugetul de stat şi la
bugetul local.
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Programul de
educație,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor în
românia:
proiecte în
domeniul
învățământului
profesional și
tehnic

Acţiuni/operaţiuni eligibile
În cazul proiectelor de cooperare,
următoarele tipuri de activități sunt
eligibile:
Activități care întăresc cooperarea și
crearea de rețele între instituțiile
partenere din România și instituția gazdă a
Statului Donator sau a unui Stat Beneficiar
al programului;
Testarea și/sau implementarea practicilor
inovatoare în domeniul învățării bazate pe
muncă;
Elaborarea, testarea și utilizarea unor
documente și instrumente mai bune
pentru îmbunătățirea învățării bazată pe
muncă a elevilor (memorandum de
înțelegere, acorduri de învățare, ghiduri de
evaluare pentru tutorii din stagiile de
practică ale elevilor, noi curricula la decizie
locală etc.);

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Pentru proiectele de cooperare și
mobilități în domeniul ÎPT:
• unităţi de învăţământ din
Învăţământul Profesional şi
Tehnic;
Pentru proiecte naționale în domeniul
ÎPT:
• instituții publice cu
responsabilități la nivel
național, regional sau județean
în domeniul ÎPT.

Minimum 24.000
euro și maximum
35.000 euro

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
Proiecte de
cooperare: 1
februarie
2022, ora
13.00
Proiecte
naționale:
15.02.2022,
ora 13.0

Informaţii
suplimentare
https://www.fond
uristructurale.ro/alte
-finantari

Activități care facilitează validarea şi
recunoașterea cunoștințelor, aptitudinilor
și atitudinilor dobândite prin învățarea
bazată pe muncă;
Activități de sprijinire a elevilor cu
dizabilități/nevoi speciale pentru a finaliza
ciclurile de învățământ și pentru a facilita
tranziția acestora pe piața forței de
muncă;
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

Activități dedicate unei mai bune pregătiri a
profesioniștilor (cadre didactice care predau
discipline de specialitate și tutori din
domeniul ÎPT) pentru punerea în practică a
principiilor echității, diversității și includerii în
comportamentul lor față de elevi;
Vizita de studiu - Activitate de mobilitate (o
bligato rie ) în timpul căreia pot fi organizate:
prezentari ale sistemelor si strategiilor ÎPT/
VET din ambele tari, ateliere de lucru, vizite
(o bligato rii) la companii din DS sau din
Statele Beneficiare ale programului care
organizează stagii
de practică pentru elevi (pe durata cărora se
asistă la activități practice ale elevilor, se
analizează documente specifice practicii
elevilor în companiile respective etc.),
dezbateri cu stakeholders relevanti, job
shadowing, analiza documentelor. Toate
activitățile
derulate
în
vizita
de
studiu/activitatile virtuale trebuie să
contribuie la identificarea de către
participanți a unor exemple de bună practică
privind învățarea elevilor la locul de muncă.
Pentru proiectele de cooperare și mobilități
în domeniul ÎPT:
•
unităţi
de
învăţământ
din
Învăţământul Profesional şi Tehnic;
Pentru proiecte naționale în domeniul ÎPT:
•
instituții publice cu responsabilități
la nivel național, regional sau județean în
domeniul ÎPT.
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Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Contribuţia
solicitantului

Termen
limită

Informaţii
suplimentare

În cazul proiectelor naționale, următoarele
tipuri de activități sunt eligibile:
Proiectele
constau
în
planificarea,
organizarea și derularea a 1-2 evenimente de
tipul :
•
sesiuni de informare/ formare pentru
persoane cu responsabilități în domeniul
ÎPT la nivel național, regional, județean,
local, profesori din ÎPT care predau
discipline VET, tutori de practică ai
agenților economici, reprezentanți ai
unităților de învățământ din ÎPT, ai
agenților economici și ai partenerilor
sociali;
•
ateliere de lucru pentru: o elaborarea,
testarea și utilizarea unor documente și
instrumente
mai
bune
pentru
îmbunătățirea învățării bazată pe muncă
a elevilor (Standarde de pregătire
profesională, Acorduri de parteneriat,
Acorduri de învățare, Planuri de
școlarizare); o elaborarea demetodologii
și instrumente necesare validării și
recunoașterii cunoștințelor, aptitudinilor
și atitudinilor dobândite deelevii din ÎPT
prin învățarea bazată pe muncă;
•
activități dedicate unei mai bune
pregătiri a profesioniștilor (cadre
didactice care predau discipline de
specialitate și tutori din domeniul ÎPT)
pentru punerea în practică a principiilor
echității, diversității și includerii în
comportamentul lor față de elevi.
Durata unui eveniment este de minimum 2 și
maximum 3 zile de activitate.
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