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OPIS APELURI DESCHISE


PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 7 apeluri
POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operatiunea B – Cladiri publice
POR/2016/4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
POR/2016/5/5.2/ – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
POR/2016/6/6.1/2 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN -T
POR/2016/7/7.1/ – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii
teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea
resurselor naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism)
POR/2017/8/8.1/8.3/A/1 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil “Persoane vârstnice”
POR/2017/8/8.1/8.3/C – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – Grup vulnerabil „Copii”



PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL – 3 apeluri
Sub-masura 4.3. - Sprijin acordat întreprinderilor pentru investiţii necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii silvice
Sub-masura 7.6. - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Sub-masura 19.2. - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală
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PROGRAM INTERREGN EUROPE 2014 – 2020 – 1 apel

OPIS APELURI NELANSATE


PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTUR MARE – 1 apel
Obiectivul specific 6.1. - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul
producție



PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 9 apeluri
P OR, AP 3, P I 3. 1, Operați u n ea C - Privind creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminat public
POR, AP 3, OS 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
POR, AP 4, PI 4.1. – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de CO2 pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare
POR, AP 4, PI 4.2. – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor
industriale dezafectate, reducerea poluării aerului, și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
POR, AP 4, PI 4.3. – Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane si
rurale
POR, AP 4, PI 4.4., OS 4.4. – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării
părinților pe piața forței de muncă
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POR, AP 4, OS 4.5. – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pe piața forței de muncă
POR, AP 8, PI 8.1, OS 8.3, Apel 8.3. B – Creșterea gradului de acoperire cu serviciile sociale – Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități
POR, AP 10, PI 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului


PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 6 apeluri
POCU, AP 4, OS 4.1. – Dezvoltare Locală Integrată ( DLI 3600 grade ) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome
POCU, AP 4, OS 4.2. – Dezvoltare Locală Integrată ( DLI 3600 grade ) în comunitățile marginalizate
POCU, AP 4, OS 4.4. – Bunicii comunității. Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici
P OCU, AP 4, P I 9. iv, OS 4. 12ș 4. 13, 4. 14. – Copiii mai întâi
POCU, AP 6, PI 10i – Educație de calitate în creșe
POCU, AP 6, PI 10i – Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazial



PROGRAMUL OPERA IONAL CAPACITATE ADMINISTRATIV – 1 apel
POCA, AP 2, OS 2.2. – Sprijinirea acțiunilor privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate,
precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice



PROGRAMUL VIZÂND EDUCA IA I CON TIENTIZAREA PUBLICULUI PRIVIND GESTIUNEA DE EURILOR
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Data
incepere
depunere
proiecte:
28
Februarie
2017

http://regioadrcentru.ro/axa
-prioritara-3-1sprijinireaeficienteienergeticegestionariiinteligenteenergiei-siutilizariienergiei-dinsurseregenerabileinfrastructurilepubliceinclusivcladirilepublice/

APELURI LANSATE
PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Cresterea
eficientei
energetice in
cladirile publice

Cresterea
eficientei
energetice în
clădirile
publice

PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,
AP3, PI3.1,
Operatiunea B

Autoritățile
publice centrale
Autoritățile i
institutiile publice
locale
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Imbunatatirea izolatiei
termice a anvelopei cladirii
(pereti exteriori, ferestre,
tamplarie, planseu peste
ultimul nivel, planseu peste
subsol), sarpantelor si
invelitoarelor, inclusiv
masuri de consolidare a
cladirii;
Reabilitarea si
modernizarea instalatiilor
pentru prepararea si
transportul agentului termic
pentru incalzire si a apei
calde menajere, a sistemelor
de ventilare si climatizare,
inclusiv sisteme de racire
pasiva, precum si
achizitionarea si instalarea
echipamentelor aferente si
racordarea la sistemele de
incalzire centralizata, dupa
caz;

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

Data
inchidere
depunere
proiecte:
04
Octombrie
2017
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Utilizarea surselor
regenerabile de energie
pentru asigurarea necesarului
de energie termica pentru
incalzire si prepararea apei
calde de consum;
Implementarea sistemelor
de management energetic
avand ca scop
imbunatatirea eficientei
energetice si monitorizarea
consumurilor de energie (ex.
achizitionarea si
instalarea sistemelor
inteligente pentru
gestionarea energiei
electrice);
Inlocuirea corpurilor de
iluminat fluorescent si
incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata
mare de viata;
Orice alte activitati care
conduc la indeplinirea realiza
rii obiectivelor proiectului
(inlocuirea lifturilor,
inlocuirea circuitelor
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

-

-

Data
începerii
depunerii
de
documente
strategice
(SIDU i
PMUD):
20
Februarie
2017

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

electrice -scari, subsol,
lucrari de demontare/montare
a instalatiilor si
echipamentelor montate,
lucrari de reparatii
la fatade etc.);
Realizarea de strategii
pentru eficienta
energetica (ex. strategii de
reducere a CO2)
care au proiecte
implementate prin POR
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Sprijinirea
dezvolt rii
urbane durabile
PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,AP 4

Finanțarea
proiectelor de
dezvoltare
urbană în baza
unor strategii
integrate de
dezvoltare
urbană (SIDU)
care abordează
provocările
economice, de
mediu,
climatice,
demografice i
sociale din
ora e

Municipiile
re edință de județ
sau parteneriatele
dintre acestea i
unitățile
administrativteritoriale (UAT)
din zona
funcțională
urbană
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Condițiile pentru acordarea
finanțării prin intermediul
Axei prioritare 4 a POR
2014-2020 sunt:
Existența unei strategii
integrate de dezvoltare
urbană la nivel
Fundamentarea investițiilor
propuse în cadrul Planurilor
de Mobilitate Urbană
Durabilă (PMUD)
Existența Documentului
Justificativ pentru
finanțarea din Fonduri ESI
2014-2020, care repr. planul
de investiții aferent SIDU cu

Data
Închiderii
apelului
de
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile
finanțare din Fondurile ESI
2014-2020
Prin intermediul acestor
documente strategice,
municipiile î i stabilesc
domeniile pe care
intenționează să le dezvolte,
din cele patru priorități de
investiții aferente Axei
prioritare 4:
mobilitate urbană durabilă
(PI 4.1),
reconversia terenurilor
urbane degradate (PI 4.2),
revitalizarea comunităților
defavorizate (PI 4.3),
infrastructura de educație
(PI 4.4).
După evaluarea i aprobarea
documentelor programatice
de dezvoltare urbană (SIDU,
PMUD i Document
Justificativ pentru finanțarea
din Fonduri ESI 2014-2020),
proiectele prioritizate i
selectate de către Autoritatea
Urbană, respectiv municipiul
re edință de județ/ADI, după
caz vor fi depuse pentru
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Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

documente
strategice
(SIDU i
PMUD):
21 August
2017
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Data
începere
depunere
proiecte:
15
Aprilie
2017

http://regioadrcentru.ro/52-realizarea-deactiunidestinateimbunatatiriimediului-urbanrevitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminariiterenurilorindustrialedezafectateinclusiv-azonelor-dereconversiereducer/

finanțare în cadrul apelurilor
de proiecte deschise pentru
prioritățile de investiție/axele
prioritare ale programelor
Operaționalei specifice, cu
respectarea condițiilor
specifice de finanțare a
apelurilor de proiecte
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Realizarea de
ac iuni
destinate
îmbun t irii
mediului urban
PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL
AP 5, PI 5.2

Reconversia i
refuncționaliza
rea terenurilor
i suprafețelor
degradate,
vacante sau
neutilizate din
ora ele mici i
mijlocii

Unitățile
administrativ
teritoriale din
mediul urban,
cu excepția
municipiilor
re edință de județ,
finanțate în
cadrul axei
prioritare 4 a
Programului
Operațional
Regional 2014 2020
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În cadrul acestei priorități de
investiție sunt vizate
reconversia funcțională i/sau
reutilizarea unor terenuri i
suprafețe abandonate i
neutilizate din interiorul
ora elor i transformarea lor
în zone de agrement i
petrecere a timpului liber
pentru comunitate.
Vor fi finanțate următoarele
tipuri de activități:
demolarea clădirilor situate
pe terenurile supuse
intervențiilor;
realizare alei pietonale, piste
pentru bicicli ti, creare
trotuare;
amenajare spații verzi
(defri area vegetației

Valoarea
minimă
totală a
investiției
este de
100.000
Euro
Valoarea
maximă
totală a
investiției
este de
5.000.000
euro

Data
închidere
depunere
proiecte:
15
Octombrie
2017
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

existente; modelarea
terenului; montarea
elementelor constructive de
tipul alei, foi oare, pergole,
grilaje etc.; plantarea/
gazonarea suprafețelor,
inclusiv plantare arbori);
crearea de facilități pentru
recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joacă
pentru copii, etc.);
Achiziționarea i montarea
elementelor constructive de
tipul alei, foi oare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare,
spații pentru întreținere/
vestiare, scene;
instalare Wi-Fi în spațiile
publice;
sisteme de supraveghere
video a spațiilor amenajate
prin proiect;
dotare mobilier urban
(bănci, co uri de gunoi, etc);
modernizarea străzilor
urbane adiacente
terenurile supuse
intervențiilor, inclusiv

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

9

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

-

Data
începere
depunere
proiecte:
06
Ianuarie
2017

http://regioadrcentru.ro/61-stimulareamobilitatiiregionale-princonectareainfrastructurilorrutiereregionale-lainfrastructuraten-t/

înlocuirea i/sau racordarea
la utilități publice
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Stimularea
mobilit ii
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare i
ter iare la
infrastructura
TEN-T, inclusiv
a nodurilor
multimodale

Cre terea
gradului de
accesibilitate a
zonelor rurale
i urbane
situate în
proximitatea
rețelei TEN-T
prin
modernizarea
drumurilor
județene

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 6, PI 6.1

UAT județ
UAT în
parteneriat:
județ(e) municipiu(i)/
ora (e)/comună(e)
Pentru traseele ce
parcurg mai multe
județe se vor
încheia acorduri
de parteneriat sau
acorduri cadru
de colaborare cu
rolul de a
asigura cadrul
legal de
cooperare în
derularea i
implementarea
proiectelor
inter-conectate.
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modernizarea i reabilitarea
rețelei de drumuri județene
(inclusiv poduri i podețe,
acces la proprietăți -aflate în
domeniul public) care
asigură conectivitatea,directă
sau indirecta cu rețeaua
TEN-T, construirea unor noi
segmente de drum județean
pentru conectarea la
autostrăzi sau drumuri
expres;
construcția / modernizarea
variantelor ocolitoare cu
statut de drum județean ce
vor face parte din drumul
județean respectiv,
construirea/realizarea de
sensuri giratorii i alte
elemente pentru cre terea
siguranței circulației.
construirea/ modernizarea/
reabilitarea de pasaje/noduri
rutiere (construirea doar
pentru asigurarea
conectivității directe la

Valoare
minimă
eligibilă:
1.000.000
Euro

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

Data
închidere
depunere
proiecte:
13
Iulie
2017
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili
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Activit i eligibile

Valoarea
grantului

autostrăzi TEN T a
drumurilor județene) i
construirea pasarelelor
pietonale;
construirea/modernizarea de
stații i alveole pentru
transport public pe traseul
drumului județean;
realizarea de investiții
destinate siguranței
rutiere pentru pietoni i
bicicli ti (trasee pietonale i
piste pentru bicicli ti unde
situația din teren o permite),
inclusiv seminaristică
luminoasă verticală pentru
treceri de pietoni cu
alimentare fotovoltaică;
realizarea de perdele
forestiere i parapeți
pentru protecție, apărări de
maluri i consolidări de
versanți, realizarea de
investiții suplimentare pentru
protecția drumului respectiv
fata de efectele generate de
condiții meteorologice
extreme (provocate de

caz în care
valoarea
maximă
eligibilă
este de
69.500.000
Euro

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Valoarea
totală a
proiectului:

Minim 2%

Termen
limit

Resurse Web

schimbări climatice sau alte
cauze excepționale) –
inundații, viscol etc .
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Diversificarea
economiilor locale
prin dezvoltarea
durabila a
turismului

Cre terea
numărului
mediu de
salariați în
stațiunile
turistice

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 7, PI 7.1

Autorități i
instituții ale
administrației
publice locale i
parteneriate între
acestea -stațiuni
turistice conform
prevederilor HG
852/2008, cu
modificările i
completările
ulterioare
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Dezvoltarea infrastructurii
pentru turismul balnear
(infrastructura rutieră, rețele
de captare i transport,
parcuri balneare,modernizare
i creare baze de tratament)
Crearea i extinderea
infrastructurii de agrement,
inclusiv a utilităților aferente
Amenajarea obiectivelor
turistice naturale de
utilitate publică precum i
crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de
utilitate publică
Dezvoltarea de infrastructuri
publice la scară mică pentru
valorificarea atracțiilor
turistice
Activități de marketing i
promovare turistică ale
obiectivului finanțat.

Minim
100.000
Euro

Maxim
5.000.000
Euro

Data
începere
depunere
proiecte:
21
Aprilie
2017

Data
închidere
depunere
proiecte:
21
Octombrie
2017

http://regioadrcentru.ro/71-sprijinireaunei-cresterifavorabileocuparii-forteide-munca-prindezvoltareapotentialuluiendogen-caparte-uneistrategiiteritorialepentru-anumitezone-precum-sisporireaaccesibilitatii-s/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Cre terea gradului
de acoperire cu
servicii sociale –
Grup vulnerabil
personae vârstnice

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale

UAT-uri, alte
entități de drept
public

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 8, PI 8.1, O.S.
8.3, A 1

Entități de drept
privat

Activit i eligibile

Reabilitarea/modernizarea/
extinderea/ dotarea
infrastructurii centrelor
sociale fără componentă
rezidenţială existente;

Reabilitarea/modernizarea/
Obs. Trebuie să extinderea/dotarea
aibă personalitate infrastructurii pentru
înfiinţarea de noi centre
juridică!
sociale fără componentă
rezidenţială
(clădiri care nu au avut
înainte această funcțiune);

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

26,79
milioane
Euro, din
care 23,24
milioane
Euro FEDR
i 3,55
milioane
Euro
cofinanțare
din bugetul
de stat

Minim 2%

Data
începere
depunere
proiecte:
28
Februarie
2017

http://files.finant
are.ro/2017/PO
R/POR%208.3.
A_Ghidul%20S
olicitantului%20
CS_febaug%202017/G
hidul%20specifi
c%208%203%2
0A%20persoane
%20varstnice.pd
f

Data
închidere
depunere
proiecte:
29
August
2017

Asigurarea/modernizarea
utilităţilor generale şi
specifice pentru
infrastructura de servicii
sociale fără componentă
rezidenţială (inclusiv
branşarea la utilităţi);
Crearea/modernizarea
facilităţilor de acces fizic
pentru persoane cu
dizabilităţi;
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Amenajarea unor ateliere de
lucru în cadrul centrelor
sociale fără componentă
rezidenţială;
Dotări adaptate nevoilor
beneficiarilor de servicii
oferite de infrastructura
socială fără componentă
rezidenţială, inclusiv
echipamente pentru persoane
cu dizabilităţi;
Obs. Nu este eligibilă
construirea de clădiri noi!
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale

Dezinstitu ionali
zare copii

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL

Acest apel
Este dedicat
grupului
vulnerabil
”copii”, în
vederea
dezinstituționa
lizării copiilor
aflați în centre
de plasament
care urmează
să fie închise
cu prioritate i

Direcțiile
Generale de
Asistență Socială
i Protecția
Copilului din
județele în care
funcționează
centrele de
plasament
selectate de
Autoritatea
Națională pentru
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reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii de servicii
sociale fără componentă
rezidențială, destinată
copiilor
construcția/reabilitarea/
modernizarea/dotarea de
case de tip familial/
apartamente,etc., pentru
copii

Valoarea
eligibilă a
unui
proiect:
Minim
200.000
Euro
Maxim
1.000.000
Euro

Minim 2%
Data
începere
depunere
proiecte:
03
Iulie
2017

http://www.fond
uristructurale.ro/sti
ri/18618/por-afost-lansatapelul-pentruos-8-3-serviciisociale-grupvulnerabil-copiiproiectele-sepot-depune-din3-iulie
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Finan ator

Program de
finan are
AP8,PI 8.1,
OS8.3,Apel 8.3C

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

care
funcționează
în județele
care nu au
închis nici un
centru de
plasament,
în județele în
care
funcționează
peste 3 centre
de plasament
clasice sau
a centrelor
de plasament
clasice în care
sunt îngrijiți
peste70 copii.

Protecția
Drepturilor Copi
lului i Adopție,
în vederea
închiderii i a
continuării
procesului de
dezinstituționaliza
re pentru copii.
Acestea pot
încheia
parteneriate cu:
-UAT-uri, alte
entități de drept
public aflate în
subordinea UAT
i care desfă oară
activități în
domeniul social.
-entități de drept
privat, acreditate
ca furnizori de
servicii sociale
pentru copii,
conf.legislației
aplicabile în
vigoare (asociații
i fundații,
unități de cult)

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Data
închidere
depunere
proiecte:
03
Ianuarie
2018
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL
Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Schema de Ajutor
de Stat Sprijin
acordat
întreprinderilor
pentru investi ii
necesare
dezvolt rii,
moderniz rii sau
adapt rii
infrastructurii
silvice

Îmbunătățirea
accesului la
terenurile
forestiere prin
investiții în
drumuri
forestiere,
deschise
publicului
în mod gratuit,
care servesc
aspectele
multifuncționa
le ale pădurii.

PROGRAMUL
NA IONAL DE
DEZVOLTARE
RURAL
Subm sura 4.3

Uniunea
Europeană si
Guvernul

Investi ii asociate
cu protejarea
patrimoniului

Sprijinirea
conservării

Persoane juridice
de drept privat/
alte forme de
organizare,
proprietari de
pădure i/sau
asociațiile
acestora,
constituite
conform
legislației în
vigoare
Unități
administrativ
teritoriale
i/sau asociații ale
acestora,
proprietari de
pădure, constituite
conform
legislației
în vigoare
Comunele,
conform
legislației

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Sunt eligibile în cadrul
schemei următoarele costuri:
(a) construcția, extinderea
i/sau modernizarea
drumurilor forestiere;
(b) achiziționarea sau
dezvoltarea de software i
achizițiile de brevete, licențe,
drepturi de autor i mărci;
(c) costurile generale legate
de cheltuielile menționate la
literele (a) i (b), cum ar fi
onorariile pentru arhitecți,
ingineri i consultanți,
onorariile pentru consiliere în
domeniul durabilității
mediului i al sustenabilității
economice, inclusiv studiile
de fezabilitate.

Maxim
1.500.000
euro/
proiect

0%

30 Iunie
2017

https://portal.afir
.info/informatii_
generale_pndr_i
nvestitii_prin_p
ndr_sm_4_3_inf
rastructura_agri
cola_si_forestier
a_sm_4_3_infra
structura_de_ac
ces_silvica

restaurarea, conservarea i
dotarea clădirilor/

Pentru
comune:

Pentru comune:
0%

30 Iunie
2017

https://portal.afir
.info/informatii_
generale_pndr_i
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Finan ator
României

Program de
finan are
cultural
PROGRAMUL
NA IONAL DE
DEZVOLTARE
RURAL
Subm sura 7.6

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

patrimoniului
local i a
tradițiilor
Stimularea
activităților de
turism rural,
precum i
menținerea
tradițiilor i a
mo tenirii
spirituale

naționale în
vigoare
Atenţie ! Nu sunt
eligibile Cererile
de Finanţare
depuse de
Consiliile
Locale în numele
comunelor.
Reprezentantul
legal al comunei
este primarul sau
înlocuitorul de
drept al acestuia
în conf.cu Legea
nr215/2001 a
administraţiei pu
blice locale, repu
blicată, cu modif
icările şi completă
rile ulterioare.
ONG-urile,
conform
legislației
naționale în
vigoare
Unitățile de cult
conform

monumentelor din
patrimoniul cultural imobil
de interes local de clasa
(grupa) B;
restaurarea, conservarea
i/sau dotarea a ezămintelor
monahale de clasa (grupa) B
i construcția, extinderea
i/sau modernizarea
drumurilor de acces ale
a ezămintelor monahale de
clasa (grupa) B;
modernizarea, renovarea
i/sau dotarea căminelor
culturale;
achiziționarea sau
dezvoltarea de software
i achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor,
mărci.

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Maxim
500.000
Euro

Pentru alt tip de
beneficiari:
Minim 20%

Termen
limit

Resurse Web
nvestitii_prin_p
ndr_sm_7_6_pr
otejare_patrimo
niu_cultural

Pentru alt
tip de
beneficiari:
Maxim
200.000
euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Maxim
200.000
Euro

Variabilă

Sesiune
continuă

https://portal.afir
.info/informatii_
generale_pndr_i
nvestitii_prin_p
ndr_m_19_leade
r_sm19_2_actiu
ni_in_strategia_
de_dezvoltare_l
ocala

legislației
naționale în
vigoare
Persoanele fizice
autorizate/
societățile
comerciale, care
dețin în
administrare
obiective de
patrimoniu
cultural de
utilitate
publică
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Sprijin pentru
implementarea
ac iunilor în
cadrul
strategiei de
dezvoltare local

Încurajarea
dezvoltării
locale în
zonele rurale

PROGRAMUL
NA IONAL
DEZVOLTARE
RURAL ,
Subm sura 19.2

Solicitanții/
beneficiarii
eligibili ai
operațiunilor
implementate prin
LEADER sunt
entități publice/
private, stabilite
prin fi a măsurii
din SDL,
autorizate/
constituite juridic
la momentul

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Sprijinul, în cadrul Submăsurii 19.2, se acordă
pt. implem. măsurilor din
cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală (SDL) ale
Grupurilor de Acțiune Locală
(GAL) selectate i autorizate
de către DGDR AM PNDR
Proiectele depuse în cadrul
Sub-măsurii 19.2 se pot
încadra în una dintre
următoarele categorii:
proiecte de investiții, resp.
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili
depunerii cererii
de finanțare

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

investiții în infrastructură,
investiții în sectoarele agricol
i forestier, investiții non agricole;
proiecte cu sprijin forfetar
(domeniul agricol i nonagricol), în cadrul cărora
sprijinul se acorda în tran e
cu o valoare prestabilită
(nominal sau procentual), în
fctie de specificul fiecărei
măsuri;
proiecte de servicii, resp.
proiecte care vizează
operațiuni necorporale
precum organizarea de
evenimente, instruiri, real. de
studii, monografii etc.;
proiecte mixte (investiții i
servicii), care vor fi
gestionate ca proiecte de
investiții, întrucât existența
unei componente de investiții
conduce la obligația
menținerii obiectivelor
investiției pentru o perioadă
minimă, stabilită în cadrul de
implementare national
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Programul
Interregn
Europe 2014-2020

Programul
Interregn
Europe 20142020
susține agenda
politică a
Uniunii
Europene
numite
Strategia
Europa 2020 i
promovează
acțiuni menite
sa transforme
teritoriul
european intr
-un spațiu cu
un grad sporit
de inovare,
Sustenabilitate

Autorități publice
-naționale,
regionale sau
locale, organisme
de drept public,
organisme private
non-profit:
agenții, institute
de cercetare,
organizații
specializate in
politici publice
etc.
Programul este
activ in 30 de
tari: cele 28 de
state membre
ale Uniunii
Europene, Elveția
i Norvegia

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Variabil

Apelul
este
deschis in
perioada
1 Martie
2017
–
30
Iunie 2017

https://www.inte
rregeurope.eu/pr
ojects/apply-forfunding/

PROGRAMUL INTERREGN EUROPE 2014-2020
Uniunea
Europeana
Norvegia
Elveția

Axa prioritară 1: Cercetare,
dezvoltare tehnologică
i inovare
Axa prioritară 2:
Competitivitatea
întreprinderilor mici si
mijlocii
Axa prioritară 3: Sprijinirea
tranziției către o economie cu
emisii scăzute de dioxid de
carbon in toate sectoarele
Axa prioritară 4: Mediu i
utilizarea eficienta a
resurselor

Variabil

http://www.mdr
ap.ro/dezvoltare
-regionala/4970/-7572/3506

si incluziune

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Apel
nelansat

http://www.fon
duriue.ro/poim2014

APELURI NELANSATE
PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTUR MARE
Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Cre terea
produc iei de
energie din
resurse
regenerabile
mai pu in
exploatate
(biomas ,
biogaz, geotermal)
Produc ie
PROGRAMUL
OPERA IONAL
INFRASTRUCT
UR MARE
AP 6, O.S. 6.1

Promovarea de
acțiuni
orientate spre
cre terea
producției de
energie
regenerabilă,
cu accent pe
resursele
regenerabile
mai puțin
exploatate,
respectiv:
biomasă,
biogaz i
geotermie,
dar i acțiuni
de sprijin
pentru
întărirea rețelei
de distribuție
pentru a
prelua energie
produsă din
surse

Unități
administrativ
teritoriale
Asociațiile de
Dezvoltare
Intercomunitară

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Realizarea i/sau
modernizarea capacităților de
producere energie electrică
i termică în cogenerare de
înaltă eficiență exclusiv din
biomasă i biogaz
Realizarea i/sau
modernizarea capacităților de
producție a energiei termice
exclusiv din biomasă sau
biogaz
Realizarea i/sau
modernizarea
capacităților de producție a
energiei electrice din
biomasă sau biogaz
Realizarea i/sau
modernizarea capacităților de
producție a energiei termice
exclusiv din resurse
geotermale
Proiectul trebuie să fie
localizat în regiunile: Vest,
Nord-Vest, Centru, Nord-

Maxim
15.000.000
Euro

2% pentru
proiecte având
ca beneficiari
UAT i ADI
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/axa
-prioritara-3-1sprijinireaeficienteienergeticegestionariiinteligenteenergiei-siutilizariienergiei-dinsurseregenerabileinfrastructurilepubliceinclusivcladirilepublice/

Est, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest

regenerabile.

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Iluminat public
PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL
AP 3, PI 3.1,
Opera iunea C

Realizarea de
investiții pt.
scăderea
consumului de
energie
primară în
iluminatul
public

Unitățile
administrativ
teritoriale din
mediul urban

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
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înlocuirea lămpilor cu un
consum ridicat de energie
electrică cu iluminat prin
utilizarea unor lămpi cu
eficiență energetică ridicată,
durată mare de viață i
asigurarea confortului
corespunzător(ex.LED),
inclusiv prin reabilitarea
instalațiilor electrice –stâlpi,
rețele, etc.;
achiziționarea/instalarea de
sisteme de telegestiune a
iluminatului public;
extinderea/reîntregirea
sistemului de iluminat public
în localitățile urbane;
utilizarea surselor
regenerabile de energie;
orice alte activități care
conduc la îndeplinirea
realizării obiectivelor
proiectului;
realizarea de strategii pentru
eficiență energetică (ex.

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

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanţare:

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/32-promovareastrategiilor-dereducereemisiilor-dedioxid-decarbon-pentrutoate-tipurilede-teritoriuparticular-zoneurbane-inclusivpromovareaplanurilorsustenabile-demobilitateurbana-s/

strategii de reducere a CO2)
care au proiecte
implementate prin POR
2014 –2020.
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Reducerea
emisiilor de
carbon în zonele
urbane bazat pe
planurile de
mobilitate urban
durabil
PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL
AP 3, OS 3.2

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

Unitățile
administrativteritoriale/ora e/m
unicipii cu
excepția
municipiilor
re edință de județ,
eligibile în cadrul
A.P.4 –
„Sprijinirea
dezvoltării urbane
durabile” i a
ora elor/
municipiilor din
cadrul ADI „ITI
Delta Dunării”
Parteneriatele
dintre U.A.T.
ora e/municipii
care sunt eligibile
în cadrul acestei
Priorități de
Investiții, cu
cond. ca,d.p.d.v.

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

O activitate orizontală, care
trebuie asociată în mod
obligatoriu unei/unor
activități eligibile, este
reprezentată de elaborarea
planurilor de mobilitate
urbană durabilă.
A. Investiții destinate
îmbunătățirii transportului
public urban de călători
1.Achiziționarea de material
rulant (tramvaie).
2.Modernizarea materialului
rulant existent (tramvaie).
3.Achiziționarea de
troleibuze.
4.Achiziționarea de
autobuze, de tip electric i
electric hibrid.
5.Construirea/ modernizarea/
reabilitarea /
extinderea traseelor de
transport public electric

Minim
500.000
Euro
Maxim
5 milioane
euro pentru
ora ele/
municipiile
cu o
pop. sub
20.000 de
locuitori
Maxim
10 milioane
euro pentru
ora e/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

teritorial, aceste
U.A.T. să se
învecineze i să
dețină un
P.M.U.D. comun

6.Construirea/ modernizarea/
reabilitarea depourilor
aferente transportului public
urban de călători, inclusiv
infrastructura tehnică
aferentă
7.Construirea i
modernizarea stațiilor de
transport public urban de
călători (tramvai, troleibuz,
autobuz urban)
8.Crearea/extinderea/modern
izarea sistemelor de bilete
integrate pentru călători („ebilete” sau „e-ticketing”)
9.Construirea/modernizarea/
extindererea de trasee
separate, folosite exclusiv pt.
vehiculele de transport public
10.Construirea/modernizarea
/ reabilitarea/ reamenajarea
infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de
transport public)
11.Construirea/modernizarea
/reabilitarea podurilor şi
pasajelor supra şisubterane
cu coridoare dedicate
transportului public urban

municipiile
cu o
pop. de
peste
20.000 de
locuitori

Parteneriatele
dintre o U.A.T.
ora /municipiu
sau mai multe
unități
administrativteritoriale
ora e/municipii
care sunt
eligibile în cadrul
acestei Priorități
de Investiții i
Unitatea
administrativ teritorială
județul

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/41-promovareastrategiilor-dereducereemisiilor-dedioxid-decarbon-pentrutoate-tipurilede-teritoriuparticular-zoneurbane-inclusivpromovareaplanurilorsustenabile-demobilitateurbana-s/

de călători
B. Investiții destinate
transportului electric i
nemotorizat
C. Alte investiții destinate
reducerii emisiilor de CO2 în
zona urbană
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Promovarea
unor strategii cu
emisii sc zute de
dioxid de carbon
pentru toate
tipurile de
teritorii, în
special pentru
zonele urbane,
inclusiv
promovarea
mobilit ii urbane
multimodale
durabile i a
m surilor de
adaptare relevante
pentru atenuare

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

PROGRAMUL
OPERA IONAL

UAT municipii
re edință de județ
Parteneriatele
dintre UAT
municipiu
re edințăde județ
cuora e/municipii
/comune din
zona funcțională
urbană a
municipiului,
aflate în
vecinătatea
teritorială a
acestuia
Parteneriatele
dintre UAT
municipiu
re edință de județ,

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

A. Investiții destinate
îmbunătățirii transportului
public urban de călători
Achiziționarea de material
rulant (tramvaie),
modernizarea materialului
rulant existent (tramvaie),
achiziționarea de troleibuze,
achiziționarea de autobuze,
construirea/ modernizarea/
reabilitarea/ extinderea
traseelor de transport public
electric, construirea/
modernizarea/reabilitarea
depourilor aferente
transportului public, inclusiv
infrastructura tehnică
aferentă,construirea/moderni
zarea stațiilor de transport
public,crearea/extinderea/

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
1.000.000
Euro
Maxim
20.000.000
Euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

REGIONAL,
AP 4, PI 4.1

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

inclusiv, dacă este
cazul, cu ora ele/
municipiile/
comunele din
zona funcțională
urbană a acestuia
i UAT județul

modernizarea sistemelor de
bilete integrate pentru
călători („e-bilete” sau „eticketing”), crearea/
modernizarea/ extinderea de
trasee separate, folosite
exclusiv pentru vehiculele de
transport public de călători,
construirea/modernizarea/
reabilitarea/reamenajarea
infrastructurii rutiere ( pe
coridoarele deservite de
transport public local),
construirea/ modernizarea/
reabilitarea podurilor
ṣi pasajelor supra ṣi
subterane utilizate prioritar
de transportul public de
călători.
B. Investiții destinate
transportului electric i
nemotorizat
Achiziționarea i instalarea
stațiilor de reîncărcare a
automobilelor electrice
ṣi electrice hibride,
construirea/ modernizarea/
reabilitarea/ extinderea

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/42-realizarea-deactiunidestinateimbunatatiriimediului-urban-

pistelor/traseelor pentru
bicicli ti, crearea/
modernizarea/ extinderea
sistemelor de închiriere
de biciclete („bikesharing”), construirea/
modernizarea/ extinderea de
zone i trasee pietonale,
inclusiv măsuri de reducere a
traficului auto în anumite
zone.
C. Alte investiții destinate
reducerii emisiilor de CO2 în
zona urbană
Crearea/modernizarea/
extinderea sistemelor de
management al traficului,
plantarea de aliniamente
de arbori i arbu ti,
construirea parcărilor de tip
„park and ride’’
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Realizarea de
ac iuni destinate
îmbun t irii
mediului urban,
revitaliz rii
ora elor,
regener rii i

Reconversia i
refuncționaliza
rea terenurilor
i suprafețelor
degradate,
vacante sau
neutilizate din

Unitate
administrativteritorială
municipiu
re edință de județ
(excluzând
localitățile din
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demolarea clădirilor situate
pe terenurile supuse
intervențiilor aflate într-o
stare avansată de degradare;
realizarea alei pietonale,
piste pentru bicicli ti, creare
trotuare;

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
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Finan ator

Program de
finan are
decontamin rii
terenurilor
industriale
dezafectate
(inclusiv a zonelor
de reconversie),
reducerii
polu rii aerului
i promov rii
m surilor de
reducere a
zgomotului

Obiectivul
programului
municipiile
re edință de
județ

Beneficiari
eligibili
zona funcțională
urbană)

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 4, PI 4.2
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Activit i eligibile
amenajare spații verzi;
crearea de facilități pentru
recreere pe terenurile
amenajate;
achiziționarea i montarea
elementelor constructive de
tipul alei, foi oare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare,
spatii pentru
întreținere/vestiare, scene;
instalare Wi-Fi în spațiile
publice;
instalare sisteme de
supraveghere video a
spațiilor amenajate prin
proiect;
dotare mobilier urban;
modernizarea străzilor
urbane care conduc
în mod direct la terenul supus
intervenției;
înlocuirea i/sau racordarea
la utilități publice a terenului
obiect al investiției;
realizare sistem de
irigații/sistem de iluminat
pentru spațiile amenajate prin
proiect.

Valoarea
grantului
100.000
Euro
Maxim
5.000.000
Euro

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
revitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminariiterenurilorindustrialedezafectateinclusivzonelor-dereconversiereducer/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/43-investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-pe-totparcursul-vietiiprindezvoltareainfrastructurilorde-educatie-siformare/

Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia
integrată de dezvoltare
urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană i cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 2014 2020
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Oferirea de sprijin
pentru
regenerarea
fizic , economic
i social a
comunit ilor
defavorizate din
regiunile urbane i
rurale
PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 4, PI 4.3

Îmbunătățirea
regenerării
fizice,
economice i
sociale a
comunităților
marginalizate
în municipiile
re edință de
județ din
România

UAT Municipiu Re edință de județ
Parteneriate intre
UAT-uriMunicipiu Re edință de
județ (ca lideri de
parteneriat) si
instituții
publice locale:
structurile
specializate din
cadrul/subordinea
autorităților
administrației
publice locale ṣi
autoritățile
executive din
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Investiții în facilități
destinate utilizării publice,
cum ar fi: zone verzi de mici
dimensiuni, piețe publice,
scuaruri, părculețe, locuri de
joacă pentru copii, precum i
facilități pentru activități
sportive i recreaționale (ex.
terenuri de sport, etc);
Investiții în clădiri destinate
utilizării publice pentru
activități educative, culturale
i recreative, cu scopul de a
crea, îmbunătăți sau extinde
serviciile publice de bază
(construcție/reabilitare/moder
nizare), inclusiv dotarea
acestora cu echipamente
specifice;

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
Euro
Maxim
5.000.000
Euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

UAT organizate
la nivel de
municipiure edință de
județ i județ;
unitățile sanitare,
unitățile de
învățământ ṣi alte
instituții publice
locale nivel de
municipiu re edință de județ
i județ care
dezvoltă, la nivel
comunitar,
servicii sociale
integrate

Construcția/reabilitarea/mod
ernizarea tuturor tipurilor de
utilități de bază la scară mică
(cum ar fi infrastructura
edilitară de gaze,
electricitate, apă, salubritate);
Construcția/reabilitarea/mod
ernizarea străzilor de
importanță secundară,
inclusiv trotuare, piste pentru
bicicli ti, alei pietonale, căi
de acces.
Investițiile privind străzile
urbane, inclusiv utilități sunt
eligibile în situații
excepționale, numai în
măsura în care astfel de
investiții se fac în
completarea
proiectului/proiectelor vizând
celelalte categorii de
activități eligibile.
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia integrată
de dezvoltare urbană, selectat
de către Autoritatea Urbană
i cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri
ESI 2014-2020
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Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Cre terea calit ii
infrastructurii în
vederea asigur rii
accesului sporit la
educa ie timpurie
ṣi sprijinirea
particip rii
p rin ilor pe pia a
for ei de munc

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

Unități
administrativ teritoriale din
municipiile
resedință de județ

Construcția/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii
educaționale pentru educația
timpurie anteprescolar
(cre e) i pre colară
(grădinițe)
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia integrată
de dezvoltare urbană, selectat
de către Autoritatea Urbană
i cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri
ESI 2014 2020

Instituții ale
administrației
publice locale
Forme asociative
între
UAT-uri
ṣi instituții ale
administrației
publice locale

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
PI 4.4, OS 4.4

Valoarea
grantului
Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/44-investitiile-ineducatie-informareinclusiv-informareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-pe-totparcursul-vietiiprindezvoltareainfrastructurilorde-educatie-siformare/

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/44-investitiile-ineducatie-informareinclusiv-informareprofesionala-

Minim
100.000
Euro
Maxim
6.700.000
Euro

Liderul asociației
va fi reprezentat
de UAT
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Cre terea calit ii
infrastructurii
educa ionale
relevante pentru
pia a for ei de
munc

Îmbunătățirea
disponibilității,
calității i
relevanței
infrastructurii
educaționale i
al dotării

PROGRAMUL

Unități
administrativ teritoriale din
municipiile
resedință de județ
Instituții ale
administrației
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Construcția/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii
educaționale pentru
învățământul profesional ṣi
tehnic i învățarea pe tot
parcursul vieții (licee

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:

Minim
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

publice locale

OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 4, OS 4.5

Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup
vulnerabil:
persoane cu
dizabilit i
PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP8,PI8.1,OS 8.3,
Apel 8.3B

Beneficiari
eligibili

Forme asociative
între
UAT-uri
ṣi instituții ale
administrației
publice locale

Investițiile
POR se vor
Contribui la
Dezinstituțion
alizare a
persoanelor
adulte cu
dizabilități
aflate în
instituții de
tip vechi cu un
număr mare de
beneficiari,
respective din
cele cu peste
200 de
beneficiari, dar
i cele cu

Direcțiile
Generale de
Asistență Socială
i Protecția
Copilului din
județele în care
funcționează
centrele de
plasament
selectate de
Autoritatea
Națională pentru
Protecția
Drepturilor Copi
lului i Adopție,
în vederea
închiderii i a
continuării
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Activit i eligibile

Valoarea
grantului

tehnologice ṣi scoli
profesionale).
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia integrată
de dezvoltare urbană, selectat
de către Autoritatea Urbană
i cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri
ESI 2014-2020

100.000
Euro

reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea centrelor
de zi, destinate persoanelor
cu dizabilități
construcția/reabilitarea/
modernizarea/ dotarea de
locuințe protejate pentru
persoane cu dizabilități

Valoarea
eligibilă a
unui
proiect:

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

pentrudobandirea-decompetente-siinvatare-pe-totparcursul-vietiiprindezvoltareainfrastructurilorde-educatie-siformare/

Maxim
6.700.000
Euro

Maxim
50.000
Euro
pt. proiecte
care au ca
obiect
reabilitarea/
modernizar
ea/extinder
ea i
dotarea
unei clădiri,
existente

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/81-investitiileinfrastructurilesanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltarea-lanivel-nationalregional-silocal-reducandinegalitatileceea-cepriveste-stareade-sanatate-sipromovand/
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Finan ator

Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Program de
finan are

Cre terea
gradului de
participare la
nivelul educa iei
timpurii şi

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

capacitate
cuprinsă între
120 i 200 de
beneficiari,
identificate în
cadrul
procesului de
cartografiere
derulat de
Autoritatea
Națională pt
Persoane cu
Dizabilități

procesului de
dezinstituționaliza
re pentru copii.
Acestea pot
încheia
parteneriate cu:
-UAT-uri, alte
entități de drept
public aflate în
subordinea UAT
i care desfă oară
activități în
domeniul social.
-entități de drept
privat, acreditate
ca furnizori de
servicii sociale
pentru copii,
conf.legislației
aplicabile în
vigoare (asociații
i fundații,
unități de cult)

Realizarea
condițiilor pt o
educație de
calitate şi
cre terea

U.A.T.,
cu excepţia
municipiilor
reşedinţă de judeţ
şi a U.A.T. i
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Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/101-investitiileeducatieformare-

Maxim
300.000
euro
pentru
proiecte
prin care se
construie te
i dotează o
clădire

construcția/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii
educaţionale pentru educația
timpurie

Valoare
minimă
eligibilă a
proiectului:
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Finan ator

Program de
finan are
înv mântului
obligatoriu, în
special pt. copii cu
risc crescut de
p r sire timpurie
a sistemului

Obiectivul
programului
gradului de
participare a
populației în
învăţământul
preşcolar,
primar şi
gimnazial

PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL
AP 10, PI 10.1

Beneficiari
eligibili
instituții ale
administraţiei
publice locale
aflate în cadrul
ITI Delta Dunării

Activit i eligibile
antepre colară (cre e) i
pre colară ( grădinițe )

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

100.000
Euro

inclusivformareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-pe-totparcursul-vietiiprindezvoltareainfrastructurilorde-educatie-siformar/

Valoare
maximă
eligibilă
a
proiectului:
6.700.000
Euro

Instituții ale
administraţiei
publice locale
aferente entităţilor
menţionate

Resurse Web

Forme asociative
între U.A.T. i
Instituții ale
administraţiei
publice locale
care sunt eligibile
în cadrul acestei
Priorități de
Investiții

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN
Uniunea
Europeană i
Guvernul
României

Dezvoltare
Local Integrat
(DLI 3600) în
comunit ile
marginalizate în
care exist

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de
sărăcie i

Autoritățile
publice locale cu
responsabilități în
domeniu, în

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
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Propunerile de proiecte vor
avea o abordare integrată în
sensul că vor conține în mod
obligatoriu sub-activități
aferente activităților 1, 2,
3, 4 i 5 după cum urmează:

Valoarea
eligibilă a
proiectului:
Pentru
regiunile
mai puțin

Variabilă

Apel
nelansat

http://www.fond
uriue.ro/presa/nout
ati-amoi/details/6/178/
consultare-
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

popula ie
apar inând
minorit ii rome

excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
în care există
populație
aparținând
minorității
rome, prin
implementarea
de măsuri
integrate

parteneriat cu
actori cu expertiză
relevantă pentru
acțiunile
selectate;

1.activități/ sub-activități în
domeniul educației;
2.activități/ sub-activități în
domeniul ocupării forței de
muncă;
3.activități/ sub-activități în
domeniul antreprenorialului;
4.activități/ sub-activități în
domeniul dezvoltării/
furnizării de servicii (sociale
i/sau medicale/ medicosociale);
5.activități/ sub-activități
obligatorii în domeniul
îmbunătățirii condițiilor de
locuit (inclusiv reabilitarea
locuințelor i/ sau legalizarea
asigurării de utilități);
6.activități/ sub-activități în
domeniul acordării de
asistență juridică pentru
reglementări acte;
7.activități/ sub-activități în
domeniul combaterii
discriminării i promovării
multiculturalismului

dezvoltate,
maxim
6.000.000
euro

PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL UMAN
AP 4, OS 4.1
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Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
public%C4%83pentruversiunearevizuit%C4%8
3-a-ghiduluisolicitantuluicondi%C5%A3i
i-specificeaferent-o-s-4-1
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Dezvoltare
Local Integrat
(DLI 3600) în
comunit ile
marginalizate

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

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

Propunerile de proiecte vor
avea o abordare integrată în
sensul că vor conține în mod
obligatoriu sub-activități
aferente activităților 1, 2,
3, 4 i 5 după cum urmează:
1.activități/ sub-activități în
domeniul educației;
2.activități/ sub-activități în
domeniul ocupării forței de
muncă;
3.activități/ sub-activități în
domeniul antreprenoriatului;
4.activități/ sub-activități în
domeniul dezvoltării/
furnizării de servicii (sociale
i/sau medicale/ medicosociale);
5.activități/ sub-activități
obligatorii în domeniul
îmbunătățirii condițiilor de
locuit (inclusiv reabilitarea
locuințelor i/ sau legalizarea
asigurării de utilități);
6.activități/ sub-activități în
domeniul acordării de
asistență juridică pentru
reglementări acte -dacă este
cazul

Valoarea
eligibilă a
proiectului:

Variabilă

Apel
nelansat

http://www.fond
uriue.ro/presa/nout
ati-amoi/details/6/180/
consultarepublic%C4%83pentruversiunearevizuit%C4%8
3-a-ghiduluisolicitantuluicondi%C5%A3i
i-specificeaferent-o-s-4-2

PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL UMAN
AP 4, OS 4.2
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Maxim
6.000.000
Euro
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Finan ator

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Program de
finan are
Bunicii
comunit ii
Servicii sociale
i socio-medicale
pentru vârstnici
PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL UMAN
AP 4, OS 4.4

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

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

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

Sunt eligibile pentru
finanțare prin prezentul
program:
Centre de zi pentru persoane
vârstnice existente sau
înființate prin proiect
-Centre
de zi de asistență i
recuperare; Centre de zi
de socializare i petrecere a
timpului liber (tip club) ,
servicii de asistență
comunitară i de
promovare a voluntariatului
printre persoanele vârstnice,
inclusiv acompaniate de
activități de promovare a
participării active a
vârstnicilor (ex. voluntari).
Servicii/unități de îngrijire la
domiciliu pentru persoane
vârstnice, centre de preparare
i distribuire a hranei: cantine
sociale i servicii mobile de
distribuire a hranei
Serviciile de îngrijire la
domiciliu privesc ajutorul
acordat de îngrijitorii formali

Valoarea
maximă a
proiectului:

Variabilă

Apel
nelansat

http://www.fond
uriue.ro/presa/arhiv
a-noutati/2159fondurieuropenepentruingrijireavarstniciloraflati-indificultate
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400.000
Euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

0%-5%

Apel
nelansat

http://www.fond
uri-ue.ro/pocu2014#implemen
tare-program

persoanelor vârstnice
dependente pentru
efectuarea activităților de
baza i instrumentale ale
vieții zilnice.
Centrele de preparare i
distribuire a hranei
realizează activitățile
specifice unei cantine
sociale, precum i, după caz,
activități de distribuire a
hranei la domiciliul
persoanelor vârstnice cu
deficiențe locomotorii, prin
intermediul serviciilor de tip
masă pe roți.
Vor avea prioritate proiectele
din localitățile cu un număr
crescut de populație cu vârsta
de 55 de ani i peste i care
nu dispun de servicii sociale
de natura celor eligibile prin
acest program
Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Copiii mai întâi
PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL UMAN

Proiectele se
vor concentra
pe
dezinstituționa

Autoritățile
publice locale cu
responsabilități în
domeniul
protecției
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SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Furnizarea de servicii
integrate de sprijin în
vederea asigurării tranziției
de la servicii de îngrijire

Valoare
minimă
proiect
450.000
Euro
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Finan ator

Program de
finan are
AP 4, PI 9.iv,
OS 4.12; 4.13;
4.14

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

lizarea copiilor
aflați în 50
dintre cele 77
de centre de
plasament
clasice,
funcționale
la 30 iunie
2016, i
vor include
servicii
integrate de
sprijin în
vederea
asigurării
tranziției de la
servicii de
îngrijire
instituționaliza
te către servicii
la nivelul
comunității,
programe
complexe de
asistență a
tinerilor i de
integrare
socio-

copilului în
parteneriat cu
furnizori de
servicii sociale
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Activit i eligibile
instituționalizate către
servicii la nivelul comunității
Orice alte măsuri care vin în
sprijinul dezinstituționalizării
i al furnizării de servicii la
nivelul comunității
Furnizarea de programe de
asistența tinerilor (cu vârsta
până în 18 ani sau până la 26
ani dacă urmează programe
de educație/ formare)
Furnizarea de servicii i
măsuri preventive i de
intervenție timpurie pentru
copii în vederea prevenirii
separării copilului de familie
i a instituționalizării
Sprijin pentru dezvoltarea
rețelei de asistenți sociali i a
celei de asistenți maternali la
nivelul comunității, inclusiv
prin furnizarea de programe
de formare i de schimb de
experiență; dezvoltarea cu
prioritate a asistenței
maternale pentru copiii cu
dizabilități; sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de tip
familial, identificare i

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Valoarea
maximă
1.300.000
Euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

economică la
nivelul
comunității a
acestora,
precum i
măsuri
preventive
de evitare a
separării
copilului de
familie i de
instituționaliza
re.
Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Educa ie de
calitate în cre e
PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN,
AP 6, PI 10i

Reducerea
părăsirii
timpurii a
colii prin
măsuri
integrate de
prevenire i de
asigurare a
oportunităților
egale pentru
elevii aparțin.
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe
elevii apart.

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Maxim
38.250.000
Euro

Variabilă

Apel
nelansat

http://www.fond
uri-ue.ro/pocu2014#implemen
tare-program

monitorizare copii aflați în
risc de separare de familie
(ex. Aplicare fi ă de
identificare a riscurilor
aprobată prin anexa nr. 2 a
HG nr 691/2015,
identificarea nevoilor acestor
copii, referirea lor către
serviciile de sănătate i de
educație etc).

Ministerul
Educației
Naționale
i Cercetării
tiințifice i
agenții,structuri/
alte organisme
aflate în
subordinea/
coordonarea
MENCS
Partenerii pot fi:
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Activit i eligibile

Măsuri de asigurare a
oportunităților egale pentru
copiii în risc de abandon
colar, în special prin
programe de sprijin
individualizat i adaptare
curriculară, dezvoltare de
resurse i materiale noi de
învățare.
Reformarea/validarea/
pilotarea curriculumului
național colar obligatoriu
(inclusiv pentru
învățământul special i
învățământul de tip a doua
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

minorității
romă i elevii
din mediul
rural/comunită
țile
dezavantajate
socio-econo
mic;
Cre terea
numărului
de oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competențe i
pe utilizarea de
soluții digitale/
de tip TIC în
procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
pre-universitar
în vederea
promovării
unor servicii

Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere colară i
servicii
alternative,
publici i privați;
ANP i instituții
subordonate;
Autoritățile
publice locale cu
atribuții în dom.
educației de nivel
preuniversitar;
ONG-uri;
Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar
(ex. organizații
sindicale)

ansă) în vederea orientării
pe formarea de competențe
cheie i pe nevoile de dezv.
ale elevilor pentru
învățământul primar i
secundar, inclusiv prin
utilizarea de soluții
digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale
didactice care sprijină
implementarea
curriculumului revizuit
(ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi i cadre
didactice), în special cele de
tipul resurselor educaționale
deschise.
Perfecționarea profesională
specializată pentru personalul
didactic din învățământul
preuniversitar gimnazial în
vederea extinderii
utilizării metodelor activparticipative de educație
bazate pe noul curriculum
centrat pe competențe
cheie i pe nevoile elevilor,
în special în cazul

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

educaționale
de calitate
orientate pe
nevoile
elevilor i a
unei scoli
incluzive.

Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Curriculum
national
obligatoriu
actualizat pentru
înv mântul
gimnazial
PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN,
AP 6, PI 10i

Reducerea
părăsirii
timpurii a
colii prin
măsuri
integrate de
prevenire i de
asigurare a
oportunităților
egale pentru
elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe
elevii
aparținând
minorității
romă i elevii
din mediul

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Maxim
38.250.000
Euro

Variabilă

Apel
nelansat

http://www.fond
uri-ue.ro/pocu2014#implemen
tare-program

personalului care lucrează cu
copiii aparținând grupurilor
vulnerabile, inclusiv copii
aparținând minorității romă,
copii cu nevoi speciale, copii
din comunitățile
dezavantajate socioeconomic

Ministerul
Educației
Naționale
i Cercetării
tiințifice i
agenții,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MENCS i alte
organisme
publice cu
atribuții în dom
educației i
formării
profesionale,
inclusiv
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Activit i eligibile

Măsuri de asigurare a
oportunităților egale pentru
copiii în risc de abandon
colar, în special prin
programe de sprijin
individualizat i adaptare
curriculară, dezvoltare de
resurse i materiale noi de
învățare.
Reformarea/validarea/
pilotarea curriculumului
național colar obligatoriu
(inclusiv pentru
învățământul special i
învățământul de tip a doua
ansă) în vederea orientării
pe formarea de competențe
cheie i pe nevoile de
dezvoltare ale elevilor pentru
învățământul primar i
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

rural/
comunitățile
dezavantajate
socioeconomic;
Cre terea
numărului
de oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competențe i
pe utilizarea de
soluții
digitale/de tip
TIC în
procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
pre-universitar
în vederea
promovării
unor servicii

asigurarea calității
în învățământul
preuniversitar
Partenerii pot fi:
Agenții,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MENCS i alte
organisme publice
cu atribuții în
domeniul
educației i
formării
profesionale,
inclusiv
asigurarea calității
în învățământul
preuniversitar;
Instituții de
învățământ
(ISCED 2)
acreditate, publice
i private, din
rețeaua colară
națională
Furnizori de
servicii de

secundar, inclusiv prin
utilizarea de soluții
digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale
didactice care sprijină
implementarea
curriculumului revizuit
(ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi i cadre
didactice), în special cele de
tipul resurselor educaționale
deschise.
Perfecționarea profesională
specializată pentru
personalul didactic din
învățământul preuniversitar
gimnazial în vederea
extinderii utilizării metodelor
activ-participative de
educație bazate pe noul
curriculum centrat pe
competențe cheie i pe
nevoile elevilor, în special în
cazul personalului care
lucrează cu copiii aparținând
grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii aparținând
minorității romă, copii cu
nevoi speciale, copii din
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Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului
educaționale
de calitate
orientate pe
nevoile
elevilor i a
unei scoli
incluzive.

Beneficiari
eligibili
orientare,
consiliere
, mediere colară
i servicii
alternative,
publici i privați;
ANP i instituții
subordonate;
Autoritățile
publice locale cu
atribuții în
domeniul
educației de nivel
preuniversitar;
ONG-uri;
Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar
(ex. organizații
sindicale )

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

Apel
nelansat

http://www.fond
uriadministratie.
ro/re-lansare-inconsultarepublica-aghidurilorsolicitantului-

comunitățile dezavantajate
socioeconomic

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPACITATE ADMINISTRATIV
Uniunea
Europeană si
Guvernul
României

Sprijinirea
ac iunilor privind
aplicarea unitar
a normelor,
mecanismelor i
procedurilor în
materie de etic i

Aplicarea
unitară a
normelor,
mecanismelor
i procedurilor
în materie de
etică i

Autorități i
instituții publice
centrale a a cum
sunt ele
adresate în SCAP;
Autorități i
instituții publice
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Mecanisme administrative:
introducerea unor măsuri/
mecanisme suplimentare de
control pentru sectoarele
vulnerabile la corupție i pt
instituțiile care au înregistrat
incidente recurente de

Suma
minimă
aferentă
unui
proiect:
300.000 lei

20%
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

integritate,precum
i a m surilor
referitoare la
prevenirea
corup iei la nivelul
autorit ilor i
institu iilorpublice

integritate în
autoritățile i
instituțiile
publice;
Grad crescut
de
implementare
a măsurilor
referitoare
la prevenirea
corupției i a
indicatorilor
de evaluare în
autoritățile i
instituțiile
publice;
Grad crescut
de
con tientizare
a corupției atât
în rândul
cetățenilor
cât i al
personalului
din
administrația
publică;
Îmbunătățirea
cuno tințelor

locale de la
nivelul județelor
i municipiilor;
Autorități
administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Categorii de
parteneri eligibili:
Autorități i
instituții publice
centrale a a cum
sunt ele
adresate în SCAP;
Autorități i
instituții publice
locale de la
nivelul județelor
i municipiilor;
Autorități
administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

integritate (de ex., reducerea
plaților informale, folosind
instrumentele standard de
monitorizare i control,
sistem de feedback pt
pacienți);
Capacitatea administrativă de
a preveni i a reduce
corupția:
actualizarea cadrului
general pentru definirea i
monitorizarea conformității
cu normele de conduită;
sprijinirea dezvoltării i
implementării de mecanisme
care să faciliteze punerea în
aplicare a cadrului legal în
domeniul eticii i integrității
(ghiduri, manuale de bune
practici, colecții de cazuri de
testare, standarde de
etică i integritate etc.);
măsuri de sprijin pentru
implementarea măsurilor
anticorupție reglementate de
legislația națională i
monitorizate de către
SNA;

PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATI
V ,
AP 2, O.S. 2.2
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Valoarea
grantului
Suma
maximă
aferentă
unui
proiect:

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
pentru-cererilede-proiecte-nrip22015-sicp12015/

9.000.000
lei
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

ia
competentelor
personalului
din autoritățile
i instituțiile
publice în ceea
ce prive te
prevenirea
corupției

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

cre terea capacității
operaționale a
Secretariatului tehnic al SNA
de a acționa ca un centru
autentic de resurse
anticorupție;
dezvoltarea capacității
analitice de a efectua activ.
de evaluare a riscurilor pe
planuri sectoriale de acțiune
de combatere a corupției;
precum i între autoritățile
publice privind monitorizarea
i evaluarea implementării
măsurilor anticorupție;
Educație anticorupție

PROGRAMUL VIZÂND EDUCA IA I CON TIENTIZAREA PUBLICULUI PRIVIND GESTIONAREA DE EURILOR
Guvernul
României

Programul
vizând educa ia
ṣi con tientizarea
publicului privind
gestionarea
de eurilor

Finanțarea
nerambursabiă
din Fondul pt
mediu a
proiectelor
vizând
educația ṣi
con tientizarea
publicului
privind
gestionarea

Organizațiile
neguvernamental,
unitățile
administrativteritoriale, inclus.
subdiviziunile
administrativ teritoriale ale
acestora,unitățile
i instituțiile de
învățământ
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Sunt eligibile următoarele
cheltuieli:
a) achiziționarea de
consumabile în cuantum de
maximum 8% din valoarea
totală a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
b) realizarea, editarea ṣi
difuzarea de materiale
tipărite cu conținut educativ
privind gestionarea

Maxim
450.000 lei

0%

Apel
nelansat

http://www.mm
ediu.ro/articol/m
m-supunedezbateriipubliceproiectul-deom-privindaprobareaghidului-definantare-aprogramului46

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

de eurilor

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Activit i eligibile
de eurilor în cuantum de
maximum 8% din val. totală
a cheltuielilor eligibile
neplafonate;
c) realizarea de materiale
inscripționate, de ex. pixuri,
epci, agende, tricouri,
rucsacuri, hanorace ṣi alte
asemenea în cuantum de
maximum 8% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile
neplafonate;
d) realizarea ṣi difuzarea de
materiale audiovizuale
privind gestionarea
de eurilor;
e) achiziționarea de aparatură
profesională necesară
realizării proiectului;
f) realizarea ṣi montarea de
panouri cu conținut educativ
privind gestionarea
de eurilor în cuantum de
max. 8% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile
neplafonate;
g) achiziționarea de materiale
necesare desfă urării
activității de igienizare ṣi

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web
vizand-educatiasiconstientizareapubliculuiprivindgestionareadeseurilor/2148
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

ecologizare a spațiilor verzi
în scop educativ;
h) cheltuieli necesare în
procesul de instruire:
plata instructorilor, transport,
cazare i diurnă pentru
instructori, consumabile,
închiriere săli, în cuantum de
maximum 15% din valoarea
totală a cheltuielilor eligibile
neplafonate;
i) realizarea paginii web;
j) achiziționarea de
echipament necesar pentru
organizarea taberelor
(corturi, saci de dormit,
izopreni,
lanterne etc.);
k) transportul pre colarilor,
elevilor, studenților ṣi
instructorilor participanți la
excursiile ṣi taberele
organizate cu scopul
educației ṣi con tientizării
privind gestionarea
de eurilor;
l) cazarea ṣi masa
pre colarilor, elevilor,

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

48

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu ia
beneficiarului

Termen
limit

Resurse Web

studenților ṣi instructorilor; )
taxa de campare.
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