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OPIS APELURI DESCHISE


PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE – 2 apeluri
POIM/A.P.3 / OS 3.1. - Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deseurilor
POIM/A.P. 6 / OS 6.1. – Sprijinirea investi iilor în capacit i de producer energie electric



i/sau termic din biomas /biogaz i energie geotermal

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 14 apeluri
POR/2017/3/3.1/A/TI/1 – Cre terea eficien ei energetice în cladirile reziden iale
POR/2016/3/3.1/B/1 – Cre terea eficien ei energetice în cladirile publice
POR/POR/2017/3/3.2/1/ 7 REGIUNI – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urban durabil
POR/ 2017/4/4.1/1– Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re edin
durabil

de jude prin investi ii bazate pe planurile de mobilitate urban

POR/2017/4/4,2/1 – Reconversia i refunc ionalitatea terenurilor i suprafe elor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile re edin
jude
POR/2017/4/4,3/1 – Îmbun t irea regener rii fizice, economice i sociale a comunit ilor marginalizate în municipiile re edin
România

de

de jude din

POR/4/2017/4.4/4,4/1 – Cre terea calit ii infrastructurii în vederea asigur rii accesului sporit la educa ie timpurie i sprijinirea particip rii
p rin ilor pe pia a for ei de munc

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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POR2017/4/4.4/4,5/1 – Cre terea calit ii infrastructurii educa ionale relevante pentru pia a for ei de munc
POR/2016/5/5.2/ – Realizarea de ac iuni destinate îmbun t irii mediului urban, revitaliz rii ora elor, regener rii i decontamin rii terenurilor
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii polu rii aerului i promov rii m surilor de reducere a zgomotului
POR/2016/7/7.1/ – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil a turismului
POR/2016/8/8.1/O.S. 8.3./Apel 8.3. A – Cre terea gradului de acoperire cu servicii sociale.Grup vulnerabil persoane vârstnice
POR/2016/8/8.1/O.S. 8.3./Apel 8.3. C – Cre terea gradului de acoperire cu servicii sociale.Grup vulnerabil copii
POR/2016/8/8.1/O.S. 8.3./Apel 8.3. B – Cre terea gradului de acoperire cu servicii sociale.Grup vulnerabil persoane cu dizabilit i
POR/2017/8/8.1/8,2/B/7 REGIUNI – Unit i de primiri urgen e


PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL – 1 apel
PNDR – Subm sura 19.2– Sprijin pentru implementarea ac iunilor în cadrul strategiei de dezvoltare local



Programul Na ional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018



EAC/S16/2017 – Sportul ca instrument de integrare i incluziune social a refugia ilor



PROGRAMUL LIFE 2014 – 2020



PROGRAMUL ORIZONT 2020
Rena tere rural – Stimularea inov rii i oportunit i de afaceri

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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În elegerea Europei, promovarea sportului public i cultural European
•

PROGRAMUL ERASMUS+


Proiecte de cercetare ERA-NET/ERANET Cofund

OPIS APELURI NELANSATE


PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE – 1 apel
POIM/A.P.4/O.S 4.1. – Cre terea gradului de protec ie i conservare a biodiversit ii



PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 6 apeluri
POR/2016/1/1.1/A 1– Infrastructura de inovare i transfer tehnologic
POR/2017/1/1.1/B/1– Sprijinirea parcurilor tin ifice i tehnologice
POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI – Iluminat public
POR/2017/AP 10/PI 10.1/OS 10.2.– Cre terea gradului de participare la înv

mântul professional i ethnic i înv are pe tot parcursul vie ii

POR/2017/AP 10/PI 10.1 – Cre terea gradului de participare la nivelul educa iei timpurii i înv
cu risc crescut de p r sire timpurie a sistemului

mântului obligatoriu, în special pentru copiii

POR/2017/11/1.1– Extinderea geografic a sistemului de înregistrare a propriet ilor în cadastru i cartea funciar

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 9 apeluri
POCU/AP 3/ OS 3.9 – M suri de outplacement – adaptarea lucr torilor disponibiliza i/concedia i la schimbare
POCU/AP 4/PI 9. iv/OS 4.9 – Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic i tratament precoce al tuberculozei, inclusiv
al tuberculozei latente
POCU/AP 4/ OS 4.4 – Bunicii comunit ii . Servicii sociale i socio-medicale pentru vârstnici
POCU/AP 4/ PI 9.iv/OS 4.12/4.13/4.14 – Copiii mai întâi
POCU/AP 5/OS 5.2 – Implementarea strategiilor de dezvoltare local în comunit ile marginalizate din zona rural
de pân la 20.000 de locuitori

i/sau în ora e cu o popula ie

POCU/AP 6/ OS 6.1 – M suri de educa ie de a doua ans pentru tinerii NEETs
POCU/AP 6/ OS 6.3/6.5/6.6 – M suri integrate de prevenire a p r sirii timpurii a colii
POCU/AP 6/Pi 10i – Educa ie de calitate în cre e
POCU/AP 6/Pi 10i – Curriculum national obligatoriu actualizat pentru înv


PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL
PNDR Subm sura 16.4, 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare orizontal
agricol i pomicol



mântul gimnazial

i vertical între actorii din lan ul de aprovizionare în sectoarele

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

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

Buletin informativ nr.4

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

2%

Data lansare:
19 aprilie
2016

http://www.fo
nduriue.gov.ro/apel
uri/details/2/20
/apeluri-poim6-3-1-poim-73-1

APELURI DESCHISE

PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE
Uniunea
European
Guvernul
României

i

Apel de
proiecte pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de
management
integrat al
de eurilor
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
INFRASTRUCT
UR MARE,
AP 3, O.S. 3.1)

Promovarea
investi iilor în
sectorul de
de euri
în vederea
conform rii cu
prevederile
acquis-ului
european i a
angajamentelor
asumate prin
sectorul de
mediu..

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

Asocia iile de
Dezvoltare
Intercomunitar
prin Consiliile
Jude ene

Proiecte integrate de
management al de eurilor
-implementarea sistemelor de
colectare selectiv
-construc ia de instala ii de
transfer i
valorificare/tratare, inclusiv
platforme de
compostare i unit i de
compostare
individual
-construc ia de sta ii sortare
i de tratare
mecano-biologic etc.
-închiderea i reabilitarea de
depozite neconforme,
inclusiv a sistemului de
colectare a levigatului, a
sistemului de extragere a
biogazului
-deschiderea/extinderea de
noi depozite
-asisten pentru
managementul proiectelor,

Nu exist
plafonare
valoric
privind
dimensiunea
proiectelor

Data
închidere:
31
decembrie
2018
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Sprijinirea
investi iilor în
capacit i de
6uropean
energie
electric şi/sau
termic din
biomas /6urope
şi energie
geotermal
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
6, O.S. 6.1)

Obiectivul
programului

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

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

Beneficiari
eligibili

Unit i
administrativ
teritoriale
Asocia iile de
Dezvoltare
Intercomunitar
Societ i
comerciale
care au ca
activitate
producerea de
energie în
scopul
comercializ rii

Activit i eligibile

supervizare i publicitate
(inclusiv con tientizarea
publicului) etc;
-Consolidarea capacit ii
institu ionale a
beneficiarilor în domeniul
sistemelor integrate de
management al de eurilor, ca
parte integrant a proiectelor
individuale
Realizarea şi/sau
modernizarea capacit ţilor
de producere energie
electric şi termic în
cogenerare din biomas şi
biogaz;
Realizarea şi/sau
modernizarea capacit ţilor
de producţie a energiei
termice din biomas
sau biogaz;
Realizarea şi/sau
modernizare
a capacit ţilor
de producţie a energiei
electrice din biomas
sau biogaz;
Realizarea şi/sau
modernizarea capacit ţilor
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Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Maxim
15.000.000
euro

2% pentru
proiecte
având
ca beneficiari
unit i
administr
ativ
teritoriale i
ADI
,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu
intr sub
inciden a
regulilor de
ajutor de stat

Deschidere
depunere
de
proiecte:
17 iulie
2017, ora
10

http://www.fo
nduriue.ro/calendarlansari/details/
5/31/calendarlans%C4%83ri
-obiectivulspecific-6-1cre%C5%9Fte
reaproduc%C5%
A3iei-deenergie-dinresurseregenerabilemaipu%C5%A3in
-exploatatebiomas%C4%

Închidere
depunere
de
proiecte:
31
decembrie
2018, ora
10
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Reducerea
emisiilor de
carbon în
atmosfer
generate de
sectorul
energetic prin
înlocuirea unei
p rţi din
cantitatea de
combustibili
fosili consumaţi
în fiecare an
(c rbune, gaz
natural).
Reducerea
emisiilor de
carbon în
atmosfer
generate de
sectorul
energetic prin
înlocuirea unei
p rţi din
cantitatea de
combustibili
fosili consumaţi
în fiecare an
(c rbune, gaz
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

de producţie a energiei
termice din energie
geotermal

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

83,-biogaz,geotermal-,sectoruldistribu%C8%
9Bie
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

natural).
Uniunea
European i
Guvernul
României

Cresterea
eficien ei
energetice în
cl dirile
reziden iale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,
AP 3, PI 3.1,
Operatiunea A)

Cre terea
eficien ei
energetice în
cl dirile
reziden iale

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Buletin informativ nr.4

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Minim 40%

Deschis
depunerii:
28 august
2017, ora
10.00
Termen
limit de
depunere:
28
februarie
2018, ora
10.00

http://www.no
rdvest.ro/ghiduri
-2014-2020/

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL

Unit ile
administrativteritoriale
din mediul
urban,
sectoarele
municipiului
Bucureşti

Acestea încheie
un contract
cu asociaţia/
asociaţiile de
proprietari
pentru
depunerea
şi derularea
proiectului

I. M surile de cre tere a
eficien ei energetice
i.Lucr rile de construc ii i
instala ii pot cuprinde:
A. Lucr ri de reabilitare
termic a elementelor de
anvelop ;
B. Lucr ri de reabilitare
termic a sistemului de
înc lzire/ a sistemului
de furnizare a apei calde de
consum;
C. Instalarea unor sisteme
alternative de producere a
energiei din surse
regenerabile;
D. Alte activit ţi
suplimentare care conduc la
îndeplinirea obiectivelor
componentei
ii. Dot rile (utilaje,
echipamente tehnologice şi
funcţionale cu i f r montaj,
dot ri, active necorporale)
II. M surile conexe care
contribuie la implementarea
componentei (care nu conduc

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finanţare:
minim
100.000
euro
maxim 5
milioane
euro
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Cresterea
eficientei
energetice in
cladirile
publice
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,
AP 3, PI 3.1,
Operatiunea B)

Obiectivul
programului

Cresterea
eficientei
energetice in
cladirile publice

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

Beneficiari
eligibili

Autoritatile
publice centrale
Autoritatile si
institutiile
publice locale
Parteneriate
intre entitatile
de mai sus

Activit i eligibile

la cre terea eficien ei
energetice) includ lucrari de
interven ie/activit i aferente
investi iei de baz
Imbunatatirea izolatiei
termice a anvelopei
cladirii (pereti exteriori,
ferestre, tamplarie, planseu
peste ultimul nivel, planseu
peste subsol), sarpantelor
si invelitoarelor, inclusiv
masuri de consolidare a
cladirii;
Reabilitarea si modernizarea
instalatiilor pentru prepararea
Si transportul agentului
termic pentru incalzire si a
apei calde menajere, a
sistemelor de ventilare si
climatizare, inclusiv sisteme
de racire pasiva, precum si
achizitionarea si instalarea
echipamentelor aferente
si racordarea la sistemele de
incalzire centralizata, dupa
caz;
Utilizarea surselor
regenerabile de energie

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
totala
eligibila a
cererii de
finantare

Minim 2%

4 Octombrie
2017

http://www.no
rdvest.ro/ghiduri
-2014-2020/

Minim
100000 euro
Maxim
25 milioane
euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

pentru asigurarea necesarului
de energie termica pentru
incalzire si prepararea apei
calde de consum;
Implementarea sistemelor
de management energetic
avand ca scop imbunatatirea
eficientei energetice si
monitorizarea consumurilor
de energie (ex. achizitionarea
si instalarea sistemelor
inteligente pentru gestionarea
energiei electrice);
Inlocuirea corpurilor de
iluminat fluorescent si
incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata
mare de viata;
Orice alte activitati care
conduc la indeplinirea
realizarii obiectivelor
proiectului (inlocuirea
lifturilor, inlocuirea
circuitelor electrice -scari,
subsol, lucrari de
demontare/montare a
instalatiilor si echipamentelor
montate, lucrari de reparatii
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
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Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finanţare:
Minim
500.000
euro
Maxim
5 milioane
euro pentru
ora ele/
municipiile cu
o popula ie
sub 20.000
de locuitori
Maxim 10
milioane
euro pentru
ora e/

Minim 2%

Deschis
depunerii:
20
septembri
e 2017,
ora 12.00
Termen
limit de
depunere:
20 martie
2018, ora
12.00

http://www.no
rdvest.ro/ghiduri
-2014-2020/

la fatade etc.);
Realizarea de strategii
pentru eficienta energetica
(ex. strategii de reducere a
CO2) care au proiecte
implementate prin POR
2014 –2020
Uniunea
European 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 ser
(GES),
provenite din
transportul rutier
motorizat de la
nivel
urban

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

Unit ile
administrativteritoriale
ora e/municipii
cu excep ia
municipiilor
re edin de
jude , eligibile
în cadrul axei
prioritare 4 –
„Sprijinirea
dezvolt rii
urbane durabile”
Parteneriatele
dintre unit ile
administrativteritoriale
ora e/municipii
eligibile în
cadrul O.S. 3.2

O activitate orizontal , care
trebuie asociat în mod
obligatoriu unei/unor
activit i eligibile, este
reprezent de elaborarea
planurilor de mobilitate
urban durabil .
A. Investi ii destinate
îmbun t irii transportului
public urban de c l tori
- Achizi ionarea de material
rulant (tramvaie).
- Modernizarea materialului
rulant existent (tramvaie)
- Achizi ionarea de
troleibuze
- Achizi ionarea de autobuze
- Construirea/ modernizarea/
reabilitarea /extinderea
traseelor de transport public
electric

11

BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Parteneriatele
dintre unit ile
administrativteritoriale
ora e/municipii
eligibile în
cadrul O.S. 3.2
cu UAT comune
din zona
funcţional
a acestor
oraşe/municipii
i care
îndeplinesc
condi ia cu
privire la
vecin tatea
teritorial fa
de aceste
ora e/municipii
eligibile i/sau
cu Sectoarele
Municipiului
Bucure ti i/sau
cu Unitatea
administrativteritorial
jude ul i/sau cu
institu ii publice

- Construirea/ modernizarea/
reabilitarea
depourilor aferente
transportului public urban
de c l tori, inclusiv
infrastructura tehnic
aferent
- Construirea i modernizarea
sta iilor de
transport public urban de
c l tori (tramvai,troleibuz,
autobuz urban)
-Crearea/extinderea/
modernizarea sistemelor
de bilete integrate pentru
c l tori („e-bilete”sau „eticketing”)
Construirea/modernizarea/
extinderea de benzi dedicate,
folosite exclusiv pentru
mijloacele de transport
public de c l tori
- Construirea/modernizarea/
reabilitarea/reamenajarea
infrastructurii rutiere (pe
coridoarele deservite de
transport public)
-Configurarea/reconfigurarea
infrastructurii rutiere pe

municipiile cu
o popula ie de
peste
20.000 de
locuitori
Maxim 20
milioane
euro pentru
Municipiul
Tulcea
Maxim 40
milioane
euro pentru
Municipiul
Bucure ti

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Reducerea
emisiilor de
carbon în
municipiile
re edin de
jude prin
investi ii bazate
pe planurile de
mobilitate
urban durabil
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.1)

Obiectivul
programului

Reducerea
emisiilor de
echivalent CO2,
generate de
transportul rutier
motorizat de la
nivelul
municipiilor
reşedinţ de
judeţ şi al
zonelor
funcţionale
urbane ale
acestora

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

Beneficiari
eligibili

din subordinea
UAT
ora e/municipii/
parteneri
eligibili care au
în administrare
infrastructura
rutier , ce face
obiectul
proiectului
Unit ile
administrativteritoriale
municipii
re edin de
jude
Parteneriate
dintre unitatea
administrativteritorial
municipiul
re edin de
jude , cu
excepţia
municipiului
Tulcea, cu
oraşe/ municipii/
comune din
zona funcţional

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finan are:
Minim
500.000
euro
Maxim
20.000.000
euro
Pentru
cererile de
finan are ce
con in
activit ţi
complement
are privind,
minimum,

Minim 2 %

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00
Termen
limit de
depunere:
31
decembrie
2018, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/41-promovareastrategiilor-dereducereemisiilor-dedioxid-decarbon-pentrutoate-tipurilede-teritoriuparticularzone-urbaneinclusivpromovareaplanurilorsustenabile-demobilitateurbana-s/

str zile urbane deservite de
transport public de c l tori
B. Investi ii destinate
transportului electric i
nemotorizat
C. Alte investi ii destinate
reducerii emisiilor de
CO2 în zona urban
A. Investi ii destinate
îmbun t irii transportului
public urban de c l tori
Achizi ionarea de material
rulant (tramvaie),
modernizarea materialului
rulant existent (tramvaie),
achizi ionarea de troleibuze,
achizi ionarea de autobuze,
construirea/modernizarea/
reabilitarea/ extinderea
traseelor de transport public
electric, construirea/
modernizarea/reabilitarea
depourilor aferente
transportului public, inclusiv
infrastructura tehnic
aferent , construirea/
modernizarea sta iilor de

Buletin informativ nr.4
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

urban a
municipiului,
aflate în
vecin tatea
teritorial a
acestuia
Unitatea
administrativteritorial
judeţul inclusiv
cu posibilitatea
parteneriatului
cu unitatea
administrativteritorial
municipiul
reşedinţ
de judeţ eligibil

transport public, crearea/
extinderea/modernizarea
sistemelor de bilete integrate
pentru c l tori („ebilete”
sau „e-ticketing”), crearea/
modernizarea/ extinderea de
benzi separate, folosite
exclusive pentru vehiculele
de transport public de
c l tori,
Configurarea/reconfigurarea
infrastructurii rutiere pe
str zile urbane deservite de
transportul public de c l tori,
Construirea/modernizarea/rea
bilitarea infrastructurii rutiere
utilizate prioritar de
transportul public de c l tori.
B. Investi ii destinate
transportului electric i
nemotorizat
Achizi ionarea i instalarea
sta iilor de reînc rcare
a automobilelor electrice ṣi
electrice hibride,
construirea/ modernizarea/
reabilitarea/ extinderea
pistelor/traseelor pentru
bicicli ti, crearea/

infrastructur
a de
transport
public şi
mijloacele
de transport
public:
maxim
25.000.000
euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Reconversia i
refunc ionalizar
ea terenurilor i
suprafe elor
degradate,
vacante sau
neutilizate din
municipiile

Obiectivul
programului

Reconversia
func ional
i/sau
reutilizarea unor
terenuri i
suprafe e
abandonate i
neutilizate din

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

Beneficiari
eligibili

Unitate
administrativteritorial
municipiu
re edin de
jude
(excluzând
localit ile din

Activit i eligibile

modernizarea/ extinderea
sistemelor de închiriere
de biciclete („bike-sharing”),
construirea/ modernizarea/
extinderea de zone i trasee
pietonale şi semi-pietonale,
instalarea sistemelor
de reducere/interzicere a
circula iei autoturismelor
în anumite zone.
C. Alte investi ii destinate
reducerii emisiilor de CO2 în
zona urban
Crearea/modernizarea/extind
erea sistemelor de
management al traficului,
plantarea de aliniamente
de arbori i arbu ti,
construirea parc rilor de
transfer de tip „park and
ride”.
- demolarea cl dirilor (ce nu
aparţin patrimoniului
naţional cultural) situate pe
terenurile supuse
interven iilor;
- defri area vegeta iei
existente i salubrizarea
terenului;

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finan are:
Minim
100.000
euro

Minim 2 %

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00
Termen
limit de
depunere:

http://regioadrcentru.ro/42-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurban15
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

re edin de
jude
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.2)

interiorul
municipiilor
reşedinţ de
judeţ şi
transformarea
lor în zone de
agrement i
petrecere a
timpului liber
pentru
comunitate

zona func ional
urban )

- ac iuni de modelare a
terenului;
- amenajare spa ii verzi;
- achizi ia i montarea
elementelor constructive de
tipul foi oare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare,spaţii
pentru întreţinere/vestiare,
scene etc.;
- realizare de alei pietonale,
piste pentru bicicli ti, creare
trotuare;
- dotare cu mobilier urban;
- realizarea sistemului de
iluminat i/sau de iriga ii pe
terenul supus interven iei,
- realizare sisteme de
supraveghere video si/sau
Wi-Fi în spa iile publice;
- înlocuire i/sau racordare la
utilit i publice a terenului
obiect al investi iei.
- modernizarea str zilor
urbane ce asigur acesul
direct c tre terenurile supuse
interven iei;
- crearea de facilit i pentru
recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale

Maxim
5.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

31
decembrie
2018, ora
10.00

revitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminarii
-terenurilorindustrialedezafectateinclusivzonelor-dereconversiereducer/
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BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Îmbun t irea
regener rii
fizice,
economice i
sociale a
comunit ilor
marginalizate
în municipiile
re edin de
jude din
România
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.3)

Obiectivul
programului

Reducerea
num rului
popula iei
cuprins în
zonele
marginalizate la
nivelul
municipiilor –
re edin de
jude in
regiunile mai
putin dezvoltate

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

Beneficiari
eligibili

Unit i
Administrativ
Teritoriale
Municipiu Re edin de
jude
Parteneriate
între UATuriMunicipiu
- Re edin de
jude (ca lideri
de parteneriat)
si institu ii
publice locale:
- structurile
specializate
din cadrul/
subordinea

Activit i eligibile

pentru sport, locuri de joac
pentru copii, etc.).
Proiectul trebuie s fie
cuprins în strategia
integrat de dezvoltare
urban , selectat de c tre
Autoritatea Urban i cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 20142020.
a. Investiţii în cl diri, unde
cl direa propus pentru
construc ie/ reabilitare/
modernizare, obiect al
proiectului, trebuie s fie
destinat utiliz rii publice
pentru activit i educative,
culturale i recreative,
socio-culturale, fiind de tipul
centru de zi (categoria
servicii sociale f r cazare),
precum:
- centru de recreere şi
dezvoltare personal
/centre multifunc ionale;
- cl dire din proprietatea sau
administrarea unui furnizor
public de servicii sociale în

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finan are:
Minim
100.000
euro
Maxim
5.000.000
euro

Minim 2 %

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00
Termen
limit de
depunere:
31
decembrie
2018, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/43-investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

autorit ilor
administra iei
publice locale ṣi
autorit ile
executive din
unit ile
administrativeteritoriale
organizate la
nivel de
municipiu
re edin
de jude i
jude ;
- unit ile
sanitare,
unit ile de
înv mânt ṣi
alte institu ii
publice
locale nivel de
municipiu
re edin
de jude i
jude care
dezvolt , la
nivel comunitar,
servicii

care se desf oar activitati
educative, culturale si
recreative, socio-culturale,
etc.
b. Investitii în facilit i
precum zone verzi de mici
dimensiuni, pie e publice,
scuaruri, p rcule e,
locuri de joac pentru copii,
precum i facilit i
pentru activit i sportive i
recrea ionale (ex. terenuri de
sport, etc)
c. Investiţii în lucr ri de
construc ie/ reabilitare/
modernizare a tuturor
tipurilor de utilit i de baz
la scar mic , de tipul:
- lucr ri edilitare – extinderi,
branşamente,
racorduri (ap , gaze, canal,
electrica, termoficare),
inclusiv lucr ri de refacere a
pavajelor, devieri si
modificari ale retelelor de
utilitati deja existente
- lucr rile de construc ie/
reabilitare/ modernizare a
utilit i publice

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

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
(PROGRAMUL
OPERA IONAL

Obiectivul
programului

Asigurarea
accesului sporit
la educa ie
timpurie în
vedere asigur rii
unor rezultate
educa ionale
mai bune ṣi
sprijinirea
particip rii
p rin ilor pe
pia a for ei de
munc

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

sociale
integrate.

d. Investiţii în construc ia/
reabilitarea/ modernizarea
str zilor de importan
secundar , inclusiv trotuare,
piste pentru bicicli ti, alei
pietonale, c i de acces
Proiectul trebuie s fie
cuprins în strategia integrat
de dezvoltare urban , selectat
de c tre Autoritatea Urban
i cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri
ESI 2014-2020.
Construc ia/ reabilitarea/
modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii
educa ionale pentru educa ia
timpurie anteprescolar
(cre e) i pre colar
(gr dini e)
Proiectul trebuie s fie
cuprins în strategia
integrat de dezvoltare
urban , selectat de c tre
Autoritatea Urban i cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 20142020.

Unit i
administrativteritoriale
Institu ii ale
administra iei
publice locale
aferente
entit ţilor
menţionate
anterior
Forme
asociative între
unit ile
administrativ
teritoriale ṣi
institu ii ale

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finan are:
Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

Minim 2%

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00
Termen
limit de
depunere:
31
decembrie
2018, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/44-investitiilein-educatie-informareinclusiv-informareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

REGIONAL, AP
4, OS 4.4)

Uniunea
European i
Guvernul
României

Cre terea
calit ii
infrastructurii
educa ionale
relevante
pentru pia a
for ei de munc
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.5)

Îmbun t irea
disponibilit ii,
calit ii i
relevan ei
infrastructurii
educa ionale i
al dot rii

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

Beneficiari
eligibili
administra iei
publice locale.
Liderul
asocia iei va fi
reprezentat de
unitatea
administrativ
teritorial .
Unit i
administrativteritoriale
Institu ii ale
administra iei
publice locale
Forme
asociative între
unit ile
administrativ
teritoriale
ṣi institu ii ale
administra iei
publice locale

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

r-de-educatiesi-formare/

Construc ia/ reabilitarea/
modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii
educa ionale pentru
înv mântul profesional ṣi
tehnic i înv area pe tot
parcursul vie ii (licee
tehnologice ṣi scoli
profesionale).
Proiectul trebuie s fie
cuprins în strategia
integrat de dezvoltare
urban , selectat de c tre
Autoritatea Urban i cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 20142020.

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finan are:
Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

Minim 2%

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00
Termen
limit de
depunere:
31
decembrie
2018, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/44-investitiilein-educatie-informareinclusiv-informareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/
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Buletin informativ nr.4

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Termen
limit

Resurse
Web

Uniunea
European i
Guvernul
României

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

Reconversia i
Refunc ionalizarea
terenurilor i
suprafe elor
degradate,
vacante
sau neutilizate
din ora ele mici
i mijlocii

Unit ile
administrativ
teritoriale din
mediul urban,
cu excep ia
municipiilor
re edin de
jude , finan ate
în cadrul axei
prioritare 4 a
Programului
Opera ional
Regional 2014
-2020 în cadrul
axei prioritare 4
a Programului
Opera ional
Regional 20142020

În cadrul acestei priorit i de
investi ie sunt vizate
reconversia func ional i/sau
reutilizarea unor terenuri i
suprafe e abandonate i
neutilizate din interiorul
ora elor i transformarea lor
în zone de agrement i
petrecere a timpului liber
pentru comunitate.
Vor fi finan ate urm toarele
tipuri de activit i:
-demolarea cl dirilor situate
pe terenurile
supuse interven iilor;
-realizarea alei pietonale,
piste pentru bicicli ti, creare
trotuare;
-amenajare spa ii verzi
(defri area vegeta iei
existente; modelarea
terenului; montarea
elementelor constructive de
tipul alei, foi oare, pergole,
grilaje etc.; plantarea/
gazonarea suprafe elor,
inclusiv plantare
arbori);

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Valoarea
21urope
total a
investi iei
este de
100.000
Euro

Minim 2%

15
Octombrie
2017

http://regioadrcentru.ro/52-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurbanrevitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminarii
-terenurilorindustrialedezafectateinclusiv-azonelor-dereconversiereducer/

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

Valoarea
maxim
total a
investi iei
este de
5.000.000
euro
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Diversificarea
economiilor
locale prin
dezvoltarea
durabila a

Obiectivul
programului

Cre terea
num rului
mediu de
salaria i în

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

Beneficiari
eligibili

Autorit i i
institu ii ale
administra iei
publice locale i

Activit i eligibile

-crearea de facilit i pentru
recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joac
pentru copii, etc.);
-Achizi ionarea i montarea
elementelor constructive de
tipul alei, foi oare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare,
spa ii pentru
între inere/vestiare, scene;
-instalare Wit-Fi în spa iile
publice;
-sisteme de supraveghere
video a spa iilor
amenajate prin proiect;
-dotare mobilier urban (b nci
, co uri de gunoi, etc);
-modernizarea str zilor
urbane adiacente
terenurile supuse
interven iilor, inclusiv
înlocuirea i/sau racordarea
la utilit i publice
Dezvoltarea infrastructurii
pentru turismul balnear
(infrastructura rutier , re ele
de captare i transport,

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total a
proiectului:
Minim
100.000

Minim 2%

21
Octombrie
2017

http://regioadrcentru.ro/71-sprijinireaunei-cresterifavorabile22
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

turismului
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
7, PI 7.1)

sta iunile
turistice

parteneriate
între acestea –
sta iuni turistice
conform
prevederilor HG
852/2008, cu
modific rile i
complet rile
ulterioare

euro
Maxim
5.000.000
euro

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup
vulnerabil:
persoane
vârstnice
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL,

Pentru serviciile
sociale destinate
grupului
vulnerabil
”persoane
vârstnice”
interven iile se
vor concentra
asupra
înfiin rii de
servicii

Unit i
administrativteritoriale,
alte entit i de
drept public.
Entit i de drept
privat:
- asocia ii si
funda ii
constituite

parcuri balneare,modernizare
i creare baze de tratament)
Crearea i extinderea
infrastructurii de agrement,
inclusiv a utilit ilor aferente
Amenajarea obiectivelor
turistice naturale de
utilitate public precum i
crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de
utilitate public
Dezvoltarea de infrastructuri
publice la scar mic pentru
valorificarea atrac iilor
turistice
Activit i de marketing i pro
movare turistic ale
obiectivului finan at.
Obiectul proiectului este un
centru social f r
componenta reziden ial
destinat persoanelor
vârstnice (peste 65 ani).
Activit ile orientative
eligibile in cadrul proiectului
pot fi:
•reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii centrelor

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

Variabil

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

ocupariifortei-demunca-prindezvoltareapotentialuluiendogen-caparte-uneistrategiiteritorialepentruanumite-zoneprecum-sisporireaaccesibilitatiis/

Minim 2%

04
Septembrie
2017

http://regioadrcentru.ro/81-investitiileinfrastructurile
-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltarea-lanivel-nationalregional-silocal23
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

AP8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3A)

sociale prin
centrele de zi,
unit ile de
îngrijire la
domiciliu
si/ sau cantine
sociale acolo
unde nu exista
asemenea
servicii sau sunt
slab
reprezentate,
iar nevoia
pentru
asemenea
servicii este
motivata de
starea de
s r cie/
excluziune
sociala
sau alta situa ie
de
vulnerabilitate.

in conformitate
cu prevederile
Ordonan ei
Guvernului nr.
26/2000 cu
privire la
asocia ii
si funda ii, cu
modific rile si
complet rile
ulterioare,
inclusiv filiale
ale asocia iilor
si
funda iilor
interna ionale
recunoscute in
conformitate
cu legisla ia in
vigoare in
Romania
- unit i de cult/
structuri ale
cultelor
apar inând
cultelor
religioase
recunoscute in

sociale f r componenta
reziden iala existente;
•reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii pentru
înfiin area de noi centre
sociale f r componenta
reziden iala;
• asigurarea/modernizarea
utilit ilor general si
specifice pentru
infrastructura de servicii
sociale f r componenta
reziden iala (inclusiv
bran area la utilit i);
• crearea/modernizarea
facilita ilor de acces fizic
pentru persoane cu
dizabilit i;
• amenajarea unor ateliere de
lucru in cadrul centrelor
sociale f r componenta
reziden iala;
• dot ri adaptate nevoilor
beneficiarilor de
servicii oferite de
infrastructura sociala f r

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

reducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Romania si
constituite
conform
statutului sau
codului
canonic al
cultului
respectiv,
inclusiv funda ii
si asocia ii
constituite de
culte.
Parteneriate
intre oricare
dintre entit ile
men ionate.
Solicitantul de
finan are, sau
unul dintre
parteneri, este
furnizor de
servicii sociale
acreditat in
condi iile
legisla iei
na ionale
aplicabile in
vigoare

componenta reziden iala,
inclusive echipamente pentru
persoane cu dizabilit i.

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup
vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3C)

Obiectivul
programului

Dezinstituţionali
zarea copiilor
aflaţi în
centre de
plasament
care urmeaz s
fie închise cu
prioritate i care
func ioneaz
în jude ele care
nu au închis nici
un centru de
plasament, în
jude ele în care
func ioneaz
peste 3 centre de
plasament
clasice
sau a centrelor
de plasament
clasice în care
sunt îngriji i

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

Beneficiari
eligibili

si are o vechime
de cel pu in
un an de la
înfiin are, la
data depunerii
cererii de
finan are.
Direc iile
Generale de
Asisten
Social i
Protec ia
Copilului din
jude ele în care
func ioneaz
centrele de
plasament
selectate de
Autoritatea
Na ional pentru
Protec ia
Drepturilor
Copilului
i Adop ie, în
vederea
închiderii i a
continu rii
procesului de

Buletin informativ nr.4

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Obiectul proiectului trebuie
s cuprind în mod
obligatoriu cel puţin un
centru de zi pentru copii,
împreun cu cel puţin o/un
cas de tip familial
/apartament pentru copii.
Activit ţile orientative
eligibile în cadrul proiectului,
pot fi:
-reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii existente
pentru centrele de zi pentru
copii;
-construirea/reabilitarea/
modernizarea/extinderea
/dotarea caselor de tip
familial/apartamentelor
pentru copii;
-reabilitarea/modernizarea/

Valoarea
eligibil a
unui proiect:
Minim
200.000
Maxim
1.000.000
euro

Minim 2%

Proiectele
se depun
în
perioada
3 iulie
2017, ora
12.00 –
3 ianuarie
2018, ora
12.00

http://regioadrcentru.ro/81-investitiileinfrastructurile
-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltarea-lanivel-nationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

peste 70 copii.

dezinstitu ionali
zare pentru
copii. (A se
vedea Anexa nr.
5
la Ghidul
specific)
Acestea pot
încheia
parteneriate cu:
- unit i
administrativteri
toriale,
alte entit i de
drept
public aflate în
subordinea
UAT i care
desf oar
activit i în
domeniul social.
- entit i de
drept privat,
acreditate ca
furnizori de
servicii sociale
pentru copii,
conform
legisla iei

extinderea/dotarea unor
imobile şi transformarea lor
în centre de zi pentru copii;
-reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea unor
imobile şi transformarea lor
în case de tip familial
/apartamente pentru copii;
-asigurarea/modernizarea
utilit ţilor generale şi
specifice pentru centrele de
zi pentru copii (inclusiv
branşarea la utilit ţi) şi
pentru casele de tip familial
/apartamentele pentru copii;
-crearea/modernizarea/
adaptarea facilit ţilor
de acces fizic pentru
persoane cu dizabilit ţi;
-dot ri pentru imobilele în
care sunt furnizate servicii de
îngrijire de zi/ casele de tip
familial /apartamentele
pentru copii;

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup
vulnerabil:
persoane cu
dizabilit i
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3B)

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Investiţiile POR
Vor contribui
la
dezinstitu ionali
zarea
persoanelor
adulte cu
dizabilit ţi
aflate în
instituţii
de tip vechi
cu un num r
mare de
beneficiari,
respective din
cele cu
peste 120 de
beneficiari,
identificate
de Autoritatea
Na ional
pentru
Persoane cu
Dizabilit i.

aplicabile în
vigoare
(asocia ii i
funda ii,
unit i de cult)
Direc iile
Generale de
Asisten
Social i
Protec ia
Copilului sau
parteneriate
între DGASPC
şi unit ţi
28uropean2828
2828ve
teritoriale şi/sau
ONG-uri cu
activitate în
domeniul
protec iei i
promov rii
drepturilor
persoanelor cu
dizabilit i,
acreditate ca
furnizori de
servicii sociale
i/sau unit i

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

Buletin informativ nr.4

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Obiectul proiectului
Este un pachet format dintrun centru de zi destinat
Persoanelor adulte cu
dizabilit ţi
i dou , pân la patru
locuinţe protejate
pentru persoanele adulte cu
dizabilit ţi.
Activit ţile orientative,
Eligibile în cadrul
proiectului,pot fi:
•Înfiin area de locuinţe
Protejate pentru
Persoane cu dizabilit ţi
Prin construirea de cl diri
i dotare
•Înfiin area de locuinţe
Protejate pentru persoane cu
Dizabilit ţi prin
reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea unor
cl diri existente i
transformarea lor în

Valoarea
eligibil
maxim a
unui proiect
este de
923.000 de
euro

Minim 2%

Proiectele
se depun
în
perioada
1 iulie
2017, ora
13.0 –
31
decembrie
2017, ora
24.00

http://www.inf
oregio.ro/ro/po
r-20142020/apeluriproiecte.html
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Pentru
Serviciile
sociale
destinate
grupului
vulnerabil
”persoane cu
dizabilit ţi”
interven iile
vor contribui
la îndeplinirea
planurilor
de restructurare
a centrelor
vizate.

de cult
acreditate ca
furnizori
de servicii
sociale
DGASPC-ul
29uropean29,
sau
lider, dup caz,
poate fi doar
unul dintre
DGASPC-urile
ce au în
subordine/
structur unul
dintre centrele
listate în Anexa
7 la Ghidul
specific

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

Activit i eligibile

locuin e protejate
•Înfiin area de centre de zi
Pentru persoanele cu
Dizabilit ţi prin
reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea unor
cl diri existente i
transformarea lor în centre
de zi pentru persoane
cu dizabilit i
•Asigurarea/modernizarea
Utilit ţilorgenerale şi
Specific pentru
Locuinţele protejate pentru
Persoane adulte cu
Dizabilit ţi (inclusiv
branşarea
la utilit ţi);
•Asigurarea utilit ţilor
Generale şi specifice
Pentru centrele de zi
Pentru persoanele
Adulte cu
Dizabilit ţi (inclusiv
Branşarea la utilit ţi);
•Accesibilizarea spa iului
Destinat serviciului social
Nou înfiin at i a c ilor de
acces;

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Unit i de
primiri urgen e
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.2,
Opera iunea B)

Obiectivul
programului

Îmbun t irea
calit ii i a
eficien ei
îngrijirii
spitalice ti
de urgen

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

Beneficiari
eligibili

Unit ţile
administrativteri
toriale

Activit i eligibile

•Amenajarea unor ateliere
De lucru în cadrul centrelor
De zi pentru persoanele
Adulte cu dizabilit ţi;
•Dot ri adaptate nevoilor
Beneficiarilor de servicii
Oferite de centrul de zi
Pentru persoane adulte cu
dizabilit ţi, inclusiv
tehnologii de acces i
tehnologii i dispozitive
assistive pentru persoane
adulte cu dizabilit ţi;
•Dot ri adaptate nevoilor
beneficiarilor
de locuinţe protejate
pentru persoanele cu
dizabilit ţi
.• Dot ri adaptate nevoilor
beneficiarilor de locuinţe
protejate pentru persoanele
cu dizabilit ţi.
Reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii unit ilor de
primi urgen e de la nivelul
spitalelor jude ene de
urgen /unit ilor
func ionale de urgen

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Valoarea
cererii de
finanţare:
Minim
200.000
euro
Maxim

Minim 2%

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Proiectele
se depun
în
perioada
18 ctom
brie

Resurse
Web

http://www.no
rdvest.ro/lansare
-de-ghidpentruobiectivul-8-2imbunatatirea30
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Proiectul trebuie s se
reg seasec pe lista
proiectelor prioritare
preindentificate - Anexa nr. 9
la Ghidul specific.

1.500.

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL
Uniunea
European i
Guvernul
României

Sprijin pentru
implementarea
ac iunilor în
cadrul
strategiei de
dezvoltare
local
(PROGRAMUL
NA IONAL
DEZVOLTARE
RURAL ,
Subm sura
19.2)

Încurajarea
dezvolt rii
locale în
zonele rurale

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

Solicitan ii/
beneficiarii
eligibili ai
opera iunilor
implementate
prin LEADER
sunt entit i
publice/private,
stabilite prin
fi a m surii din
SDL,
autorizate/
constituite
juridic la
momentul
depunerii cererii
de finan are

Sprijinul, în cadrul Subm surii 19.2, se acord
pentru implementarea
m surilor din cadrul
Strategiilor de Dezvoltare
Local (SDL) ale
Grupurilor de Ac iune Local
(GAL) selectate i
autorizate de c tre DGDR
AM PNDR
Proiectele depuse în cadrul
Sub-m surii 19.2 se pot
încadra în una dintre
urm toarele categorii:
- proiecte de investi ii,
31uropean3131 investi ii în
infrastructur , investi ii în
sectoarele agricol i forestier,
investi ii non-agricole;
- proiecte cu sprijin forfetar
(domeniul agricol i nonagricol), în cadrul c rora

Maxim
200.000
euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Variabil

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

2017, ora
12.00–
18
Aprilie
2018, ora
12.00

calitatii-si-aeficienteiingrijiriispitalicesti-deurgenta/

Sesiune
continu

http://www.fin
antare.ro/pndrsubmasura-192-sprijinpentruimplementarea
-actiunilor-incadrulstrategiei-dedezvoltarelocala.html
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Programul
Na ional de
Sprijin al
României în
sectorul
vitivinicol 20142018

Obiectivul
programului

Cre terea
competitivit ii
produc torilor
de vinuri, a
performan ei
economice a
întreprinderilor,

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

Beneficiari
eligibili

Persoane
juridice cu
domiciliul fiscal
în România
Instituţii şi
unit ţi de

Activit i eligibile

sprijinul se acorda în tran e
cu o valoare prestabilit
(nominal sau procentual), în
func ie de specificul fiec rei
m suri;
- proiecte de servicii, resp.
proiecte care vizeaz
opera iuni necorporale
precum organizarea de
evenimente, instruiri,
realizarea de studii,
monografii etc.;
- proiecte mixte (investi ii i
servicii), care vor fi
gestionate ca proiecte de
investi ii,întrucât existen a
unei 32uropean32 de
investi ii conduce la obliga ia
men inerii obiectivelor
investi iei pentru o perioad
32urope, stabilit în cadrul
de implementare 32uropean.
- promovarea vinurilor, prin
subm sura de promovare a
vinurilor produse în UE care
const în acţiuni de
informare în statele membre,
în scopul inform rii
consumatorilor cu privire la

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

-

Minim 50%

Depunere
continu

http://www.ma
dr.ro/horticultu
ra/viticulturavinificatie.htm
l
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

precum i pentru
perfec ionarea
tehnologiilor de
vinifica ie prin
care se ob in
vinuri calitativ
superioare

cercetaredezvoltare
vitivinicol ,
definite conform
legislaţiei
naţionale în
vigoare
Persoane fizice
autorizate,
întreprinderi
familiale,
întreprinderi
individuale
Asociaţii de doi
sau mai mulţi
produc tori
şi/sau
organizaţii
interprofesionae

consumul moderat de vin şi
la schema de denumiri de
origine controlat şi
indicaţii geografice, precum
şi subm sura de promovare
în ţ ri terţe, în vederea
îmbun t ţirii competitivit ţii
vinurilor cu denumire de
origine controlat , indicaţie
geografic sau a vinurilor
pentru care se indic soiul
viţei-de-vie;
- restructurarea şi reconversia
podgoriilor;
- asigurarea recoltei;
- investiţii;
- distilarea subproduselor.
Opera iunile principale din
cadrul programului de
investi ii pentru care se
acord finan are sunt:
a) construc ia imobilelor
destinate vinifica iei (crame),
a laboratoarelor pentru
controlul calit ii, a
imobilelor cu destina ia de
prezentare i vânzare i a
s lilor de degustare;

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Sportul ca
instrument de
integrare i
incluziune
34urope a
refugia ilor

Obiectivul
programului

Sprijinirea
Proiectelor
locale în
domeniul
sportului
axate pe
integrarea
refugia ilor

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

Beneficiari
eligibili

Organiza ie
public sau
34uropea cu
personalitate
juridic care
este 34urope în
domeniul
sportului i

Activit i eligibile

b) renovarea, reabilitarea
i/sau modernizarea
cl dirilor pentru recep ie,
produc ie, ambalare,
depozitare, precum i a
laboratoarelor pentru
controlul calit ii, a
imobilelor cu destina ia de
prezentare i vânzare i a
s lilor de degustare;
c) achizi ia, inclusiv prin
leasing financiar, a
instala iilor sau
echipamentelor aferente
recep iei,produc iei,
ambal rii, depozit rii, pentru
laboratoarele pentru controlul
calit ii, pentru imobilele cu
destina ia de prezentare i
vânzare, precum i pentru
s lile de degustare.
- activit i sportive menite s
promoveze participarea
refugia ilor, organizate pe
baza unei abord ri bazate pe
echilibrul de gen,care implic
comunit ile locale;
- dezvoltarea, identificarea,
promovarea i partajarea de

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Maxim
60.000 euro

-

18 August
2017

https://ec.euro
pa.eu/sport/cal
ls/eac-s16integrationsocialinclusionrefugees_en
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

PROGRAMUL
LIFE 2014-2020

Obiectivul
programului

S contribuie la
tranzi ia c tre o
economie
eficient

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

organizeaz
activit i
sportive

activit i i bune 35uropean
cu
privire la participarea
refugia ilor la activit i
sportive, cu scopul clar de a-I
integra în societ ile-gazd ;
- activit i de sensibilizare cu
privire la aspectele practice i
la valoarea ad ugat
35uropean353535 a sportului
în ceea ce prive te
integrarea refugia ilor în
societate, inând seama în
mod corespunz tor de
egalitatea de gen;
- preg tirea, dezvoltarea i
punerea în aplicare a unor
module i instrumente
educa ionale i de formare;
- ac iuni de diseminare în
domeniul sportului;
- punerea în re ea a
proiectelor în domeniul
sportului.
Programul are 2
subprograme: „Mediu” i
„Politici Climatice”:
Subprogramul MEDIU,
c ruia I se vor aloca prin

Autorit i
publice
Organiza ii
private

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Variabil

Variabil

7
septembrie
2017 –
proiecte

http://ec.europ
a.eu/environm
ent/life/fundin
g/life2014/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

din 36uropean
de
vedere al
utiliz rii
resurselor, cu
emisii sc zute
de dioxid de
carbon si
rezistent
la schimb rile
climatice, la
protejarea si
imbunatatirea
calit ii
mediului si la
oprirea i
inversarea
tendin ei de
declin a
biodiversit ii,
36uropean36
prin
sprijinirea
re elei
“Natura 2000”
i abordarea
degrad rii
ecosistemelor

Organiza ii nonprofit
Companii i
IMM-uri

aceast cerere 290.895.000
euro, are 3 domenii
prioritare:
- mediu i utilizarea eficienta
a resurselor;
- natur i biodiversitate;
- guvernan i informare în
domeniul mediului.
Subprogramul POLITICI
CLIMATICE, c ruia I se
vor aloca 82.430.000 euro,
are 3 domenii prioritare:
- atenuarea schimb rilor
climatice;
- adaptarea la schimb rile
climatice;

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

guvernan si informare în
domeniul climei

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

36uropean36
36
mul
„Politici
Climatice”
si cele de
asisten
tehnic ;
12, 14
septembrie
2017 –
proiecte
36uropean36
36
mul
Mediu, în
func ie de
tipul de
proiect;
20
septembrie
2017 –
proiecte
preg titoare;
26
septembrie
2017 –
Proiecte
36
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Rena tere
RURAL –
stimularea
inov rii si
oportunit i de
afaceri
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului
S
îmbun t easc
dezvoltarea i
aplicarea
politicii i
legisla iei
Uniunii în
domeniul
mediului i
al climei
Stimularea
inov rii
în zonele rurale

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

integrate,
nota de
concept
(faza I)

Orice entitate
constituita legal
într-o tara
37uropean3737
37 la
program
Pentru ac iunile
de inovare si
cercetare si
ac iunile de
inovare,
parteneriatul
pentru un
proiect ar trebui
sa include cel
pu in 3 entit i si
acestea sa fie
stabilite in trei
tari diferite.

Tematici:RUR-02-2017:
„Interac iuni în zonele rurale
de coasta: sinergii intre
consolidarea terenurilor si
activit ile maritime”
RUR-03-2017: „C tre 2030 –
politici i instrumente de
sprijin decizional pentru o
abordare integrat a
gestion rii terenurilor ca
resursa”
RUR-05-2017:
„Noi politici publice, modele
de afaceri si mecanisme
pentru aprovizionare
durabila si plata pentru
serviciile ecosistemice
forestiere”
RUR-09-2017

Variabil

Pentru
ac iuni
de cercetare
si
inovare – 0%
Pentru
ac iuni
de inovare 30%

13
Septembrie
2017

https://ec.euro
pa.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/en
/opportunities/
h2020/calls/h2
020-rur-20162017.html#c,to
pics=callIdenti
fier/t/H2020RUR-20162017/1/1/1/def
aultgroup&call
Status/t/Forthc
oming/1/1/0/d
efaultgroup&c
allStatus/t/Ope
n/1/1/0/default
group&callSta
37
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

În elegerea
Europei,
promovarea

Obiectivul
programului

O mai buna
în elegere a
unit ii

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Entit ile trebuie
sa fie
independente
una fata de alta.
Pentru ac iunile
de coordonare si
sprijin – cel
pu in o entitate
legal
constituita intrun stat membru
al UE sau într-o
ar asociata
la programul
Orizont 2020.

: „Modele de afaceri pentru
economiile rurale moderne”
RUR-10-2016/2017:
„Re ele tematice care
reunesc cuno tin e preg tite
pentru practica”
RUR–12-2017
: „Re ele de ferme europene
pentru a stimula schimburile
de cuno tin e tematice si a
elimina decalajul de inovare”
RUR-13-2017: „Construirea
unui viitor sistem al tiin ei si
educa iei, apt sa livreze
pentru practica”
RUR-15-2017: „Beneficiile
de a lucra cu alte persoane
–promovarea capitalului
social in sectorul agricol”
RUR-16-2017:
„Optimizarea abord rilor de
proiecte de inovare
interactive si realiz rile
politicilor UE pentru a
accelera inovarea in zonele
rurale”
Tematici:
CULT-COOP-01-2017
: “Discursuri democratice si

Orice entitate
constituita legal

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

tus/t/Closed/1/
1/0/defaultgro
up&+identifier
/desc

Variabil

Variabil
Ac iunile de
cercetare si

13
Septembrie
2017

https://ec.euro
pa.eu/research/
participants/po
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

spa iului public
si cultural
european
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

culturale si
sociale a
Europei si a
diversit ii ei

in tarile
participante la
program.
Pentru ac iunile
de inovare si
cercetare,
parteneriatul
pentru un
proiect ar trebui
sa 39uropea
cel pu in 3
entit i si
acestea sa
fie stabilite in
trei tari diferite;
entit ile trebuie
sa fie
independente
una fata de alta.
Pentru ac iunile
de coordonare
si sprijin – cel
pu in o entitate
legal constituita
intr-un stat
membru al UE
sau într-o tara

statul de drept”;
CULT-COOP-02-2017
: „Îmbun t irea în elegerii
reciproce intre europeni,
lucrând la aspectele cu
probleme din trecut”;
CULT-COOP-03-2017
: „Alfabetizarea culturala a
tinerei genera ii din Europa”;
CULT-COOP-04-2017:
„Povestiri contemporane ale
Europei in practicile artistice
si creative”;
CULT-COOP-05-2017:
„Diversitatea religioasa in
Europa –trecut, prezent si
viitor”;
CULT-COOP-06-2017:
„Abord ri participative si
inovare sociala in cultura”;
CULT-COOP-07-2017:
„Patrimoniu cultural al
regiunilor de coasta si
maritime din Europa”;
CULT-COOP-09-2017:
„Patrimoniul cultural
european, acces si analize
pentru o mai bogata
interpretare a trecutului”;

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui
inovare si
cele
de
coordonare si
sprijin – 0%

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

rtal/desktop/en
/opportunities/
h2020/calls/h2
020-sc6-cultcoop-20162017.html#c,to
pics=callIdenti
fier/t/H2020SC6CULTCOOP20162017/1/1/1/def
aultgroup&call
Status/t/Forthc
oming/1/1/0/d
efaultgroup&c
allStatus/t/Ope
n/1/1/0/default
group&callSta
tus/t/Closed/1/
1/0/defaultgro
up&+identifier
/desc
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

asociata la
programul
Orizont
2020.

Uniunea
European

PROGRAMUL
ERASMUS+

Îmbun t irea
anselor de
angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori,
precum
si îmbun t irea
competentelor
lingvistice

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

Autorit i
publice
Companii /
întreprinderi
Institu ii
publice/private
Institu ii colare
Institu ii
universitare
Organiza ii
Nonguvernamen
tale

Activit i eligibile

CULT-COOP-10-2017:
„Cultura, integrare si
spa iul public european”;
CULT-COOP-11-2017: „Sa
în elegem transformarea
administra iilor publice
europene”;
CULT-COOP-12-2017:
„Importanta valorilor
culturale si fundamentale
pentru a face fata
provoc rilor migra iei”.
culturale si fundamentale
pentru a face fata
provoc rilor migra iei”.
Ac iuni gestionate de
Agen ia Na ionala pentru
Programe Comunitare in
Domeniul Educa iei si
Formarii Profesionale:
- Proiecte de mobilitate
- Parteneriate strategice
- Dialogul structurat Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de
tineret
Ac iuni gestionate de
Agen ia Executiva pentru

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Variabil

Variabil

Variabil

http://www.era
smusplus.ro/
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Finan ator

Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Proiecte de
cercetare
ERANET
/ ERANET
Cofund

Obiectivul
programului

Consolidarea
sistemului
na ional
de CDl prin
intensificarea
colabor rii in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Consolidarea
sistemului
na ional
de CDl prin
intensificarea

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

Beneficiari
eligibili

Institu ii de
înv mânt
superior publice
si private
acreditate;
Institute
Na ionale de
CDl;
Alte organiza ii
de cercetare
de drept public
sau privat;

Activit i eligibile

Educa ie, Audiovizual si
Cultura de la Bruxelles:
- ”Alian ele cunoa terii”
- ”Alian ele competentelor
sectoriale”
- Dezvoltarea capacita ii
institu ionale in domeniul
tineretului
- Evenimente majore
Serviciul European de
Voluntariat
- Jean Monet
- Masterat in cotutela
- Sprijin pentru politici
- Sport
Proiectele declarate
câ tig toare in urma
competi iilor trans-na ionale
ERA-NET/ERA-NET
Cofund sunt finan ate din
fonduri publice, respectiv din
Planul NA IONAL de
Cercetare Dezvoltare si
Inovare pentru perioada 2015
–2020 (PNCDl III),
Programul 3 – Cooperare
europeana si interna ionala,
Subprogramul 3.2 Orizont
2020.

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Maxim
250.000
euro, in
situa ia in
care
Romania
este
coordonator
ul
proiectului
transna ional;
Maxim
200.000
EUR, in

-

Depunere
continua

http://old.uefis
cdi.ro/articole/
4536/Pachetde
informatiiERA
NETERANET
Cofund.html

41

BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

cooper rii
Agen i
interna ionale –
economici
lansarea de
(IMM-uri si
întreprinderi
apeluri
mari);
tematice
Unit i de
comune in
administra ie
parteneriat cu
publica locala
alte tari,
sau centrala;
activit i
Organiza ii
comune de
cercetare, echipe nonguvernament
ale.
de cercetare
Entit ile
mixte, in
men ionate mai
vederea
sus
acces rii
pot participa la
altor fonduri
competi ia
disponibile prin
trans-na ionala
programele de
ca unic
cercetarepartener (parte
dezvoltare
romana) sau
la nivel
in parteneriat cu
interna ional;
alte institu ii
Cre terea
din Romania.
vizibilit ii
Institu iile,
României la
altele decât cele
nivel
interna ional in prev zute in OG
57/2002 cu

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Bugetul alocat instrumentului
ERA-NET/ERA-NET
Cofund in cadrul
Subprogramului 3.2 Orizont
2020 al PNCDl III, pentru
perioada 2016-2019 este
urm torul:
2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei;
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.

situa ia in
care
Romania
este
partener in
proiectul
transna ional

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

domeniul
cercet rii si
inov rii.

modific rile si
complet rile
ulterioare, pot
participa in
acest tip de
proiecte doar cu
finan are
proprie.

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Buletin informativ nr.4

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

0%

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/17
3

APELURI NELANSATE
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Cre terea
gradului de
protec ie i
conservare a
biodiversit ii
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
4, OS 4.1)

PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE
Promovarea
m surilor de
conservare a
biodiversit ii în
conformitate cu
Cadrul de
Ac iuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
European
pentru

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

Custozi/
Administratori
ai
ariilor naturale
protejate
APM / institu ia
care este
responsabil
pentru
asigurarea
managementului
ariei protejate
ONG-uri

A. Elaborarea planurilor de
management/seturilor de
m suri de conservare
/planurilor de ac iune pentru
ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate în
mediul marin) ṣi pentru
speciile de interes
comunitar neacoperite de
proiectele finan ate
din alte programe (prev zute
în OUG nr.57/2007, cu
modific rile ulterioare)

Valoare
maxim
proiect:
Ac iunea A
– 5.000.000
euro
Ac iunea B
–
10.000.000
euro
Ac iunea C
–
20.000.000
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Biodiversitate
2020
ṣi cu Strategia
Na ional ṣi
Planul
de Ac iune
pentru
Conservarea
Biodiversit ii
2014
– 2020

Universit i
Institute de
cercetare/ muzee
MM, ANPM
Alte institu ii
publice

B. Implementarea planurilor
de management /seturilor de
m suri de conservare/
planurilor de ac iune pentru
ariile naturale protejate ṣi
pentru speciile de interes
comunitar aprobate
(inclusiv cele situate în
mediul marin)
C. Ac iuni de completare a
nivelului de cunoa tere a
biodiversit ii ṣi
ecosistemelor (monitorizarea
ṣi evaluarea speciilor ṣi
habitatelor, inclusiv a
speciilor invazive etc.).

euro

• crearea şi dezvoltarea
infrastructurilor de
inovare şi transfer tehnologic
(ITT), respectiv construcţia,
extinderea şi dotarea cu
echipamente i software
necesare
• achizi ionarea de servicii de
transfer tehnologic specifice
(altele decât cele

Minim
100.000
euro
Maxim
3.000.000
euro
În cazul în
care
proiectul
cuprinde
doar
componenta

Buletin informativ nr.4

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Pentru
componenta
de
ajutor
regional:
Minim 50%
în
cazul
întreprinderi
lor
mari

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/1consolidareacercetariidezvoltariitehnologice-sia-inovarii/

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Infrastructura
de inovare i
transfer
tehnologic
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Opera iunea A)

Dezvoltrea
entit ilor
de inovare i
transfer
tehnologic
(ITT) din
mediul
urban şi rural, în
domeniile de
specializare
inteligent
naţionale

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

Unit ţi şi
instituţii de
drept public
Unit ţi şi
insituţii de drept
privat
Forme
asociative între
acestea
Solicitantul/
liderul de
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Sprijinirea
parcurilor
tiin ifice i
tehnologice
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Opera iunea B)

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

şi/ sau regionale

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

oferite de angaja ii centrelor
de inovare i transfer
tehnologic)
Proiectul/ activit ţile
principale ale acestuia
trebuie s fi constituit
obiectul scrisorilor de
intenţie, conform
mecanismului de
implementare a axei
prioritare 1.

Contribu i
a
beneficiaru
lui

de minimis:
Minim
100.000
euro
Maxim
200.000
euro

Creşterea
inov rii în
firme prin
susţinerea
entit ilor de
inovare
şi transfer
tehnologic în
domenii de
specializare
inteligent

Componenta
investiţional
aferent
ajutorului de stat
regional se
acord
parteneriatului
dintre membrii
asocierii în
participaţiune

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

Minim
100.000
euro i
maximum
valoarea
aloc rii
regionale
pentru
prezentul
apel
Pentru

Minim 40%
în
cazul
întreprinderi
lor
mijlocii
Minim 30%
în
cazul
întreprinderi
lor
mici si micro
Pentru
componenta
de
ajutor de
minimis:
Minim 10%
Minim 50%

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

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

Apel
nelansat

http://www.inf
oregio.ro/ro/po
r-20142020/ghidurispecifice20142020.html
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

constituite în
vederea cre rii
parcului
parcului
ştiinţific şi
tehnologic
(instituţie de
înv ţ mânt
superior
acreditat
şi/ sau o unitate
de cercetare
dezvoltare, pe
de o parte şi
regii autonome,
companii
naţionale,
societ ţi
comerciale,
administraţia
public local ,
asociaţii
patronale sau
profesionale,
persoane fizice,
investitori
români sau
str ini)

a) Crearea şi dezvoltarea
parcurilor ştiinţifice şi
tehnologice, respectiv
construcţia, extinderea
şi dotarea cu echipamente şi
software necesare;
b) Achiziţionarea de servicii
de transfer tehnologic
specific (altele decât cele
oferite de angajaţii parcurilor
ştiinţifice şi tehnologice)
Proiectul/ activit ţile
principale ale acestuia
trebuie s fi constituit
obiectul scrisorilor de
intenţie, conform
mecanismului de
implementare a axei
prioritare 1.

componenta
de minimis:
maximum
de 200.000
euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

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

Obiectivul
programului

Realizarea de
investi ii pentru
sc derea
consumului de
energie primar
în iluminatul
public

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

Beneficiari
eligibili

Componenta de
servicii
aferent
ajutorului de
minimis
se acord
exclusiv
membrului
asocierii
desemnat s
implementeze
activit ţile de
transfer
tehnologic
Unit ile
administrativ
teritoriale din
mediul urban

Buletin informativ nr.4

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

- înlocuirea l mpilor cu un
consum ridicat de energie
electric cu iluminat prin
utilizarea unor l mpi cu
eficien energetic ridicat ,
durat mare de via i
asigurarea confortului
corespunz tor (ex. LED),
inclusiv prin reabilitarea
instala iilor electrice – stâlpi,
re ele, etc.;
- achizi ionarea/instalarea de
sisteme de telegestiune a
iluminatului public;

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finanţare:
Minim
100.000
euro
Maxim
1.500.000
euro

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/ax
a-prioritara-31-sprijinireaeficienteienergeticegestionariiinteligenteenergiei-siutilizariienergiei-dinsurseregenerabileinfrastructurile
-publice47
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Cre terea
gradului de
participare la
nivelul
educa iei
timpurii şi
înv mântului
obligatoriu, în
special pentru
copii cu risc
crescut de
p r sire
timpurie a
sistemului

Obiectivul
programului

Realizarea
condi iilor
pentru o
educa ie de
calitate şi
cre terea
gradului
de participare a
popula iei în
înv ţ mântul
preşcolar,
primar şi
gimnazial

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

Beneficiari
eligibili

Unit ţi
administrativteritoriale,
cu excepţia
municipiilor
reşedinţ de
judeţ şi a unit ţi
administrativteritoriale i
institu ii ale
administraţiei
publice locale
aflate în cadrul

Activit i eligibile

- extinderea/reîntregirea
sistemului de iluminat
public în localit ile urbane;
- utilizarea surselor
regenerabile de energie;
- orice alte activit i care
conduc la îndeplinirea
realiz rii obiectivelor
proiectului;
- realizarea de strategii
pentru eficien energetic
(ex. strategii de reducere a
CO2) care au proiecte
implementate prin POR
2014 – 2020.
- construc ia/ reabilitarea/
modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii
educaţionale pentru educa ia
timpurie antepre colar
(cre e) i pre colar
(gr dini e)

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

inclusivcladirilepublice/

Valoare
minim
eligibil a
proiectului:
100.000
euro
Valoare
maxim
eligibil a
proiectului:
6.700.000
euro

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursul48
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
10, PI 10.1)

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Cre terea
gradului de
participare la
înv mântul
profesional şi
tehnic şi
înv are pe tot
parcursul vie ii

Realizarea de
investi ii în
educa ie i
formare,
inclusiv
în formare
profesional ,
pentru

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

Beneficiari
eligibili

ITI Delta
Dun rii
Institu ii ale
administraţiei
publice locale
aferente
entit ţilor
menţionate
Forme
asociative între
unit ţile
administrativteri
toriale
si Institu ii ale
administraţiei
publice locale
care sunt
eligibile în
cadrul
acestei Priorit i
de Investi ii
Unit ţi
administrativteritoriale
i institu ii ale
administraţiei
publice locale
aflate în

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

vietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/

Construc ia/ reabilitarea/
modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii
educaţionale pentru
înv ţ mântul profesional şi
tehnic i proînv area pe tot
parcursul vie ii (licee

Valoare
minim
eligibil a
proiectului:
100.000
euro
Valoare
maxim

Minim 2%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiileeducatieformareinclusivformare49

BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Uniunea
European i

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
10, PI 10.1, OS
10.2)

dobândirea de
competen e i
înv are pe tot
parcursul vie ii
prin
dezvoltarea
infrastructurilor
de educa ie i
formare

Extinderea
geografic a
sistemului de

Creşterea
gradului
de acoperire

subordinea sau
coordonarea
autorit ţii
publice locale,
desprinse din
aparatul
Prim riei, cu
bugetul aprobat
prin HCL, care
deruleaz
proceduri de
achiziţii publice
având
personalitate
juridic şi
care au primit în
administrare
infrastructura
educaţional , cu
excepţia
municipiilor
reşedinţ
de judeţ eligibile
în cadrul Axei
Prioritare 4 a
POR 2014-2020
Agen ia
Na ional de

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

Activit i eligibile

tehnologice şi şcoli
profesionale)

- înregistrarea sistematic a
propriet ilor imobiliare în
zonele rurale selectate, prin:

Valoarea
grantului
eligibil a
proiectului:
6.700.000
euro

Valoarea
total
eligibil :

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

profesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/

0%

Apel
nelansat

http://regioadrcentru.ro/1
1-150
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Guvernul
Romaniei

înregistrare a
propriet ilor în
cadastru şi
cartea funciar
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
11, PI 11.1)

geografic i de
înregistrare a
propriet ilor
din
zonele rurale în
Sistemul
Integrat de
Cadastru i
Carte
Funciar
(SICCF)

Cadastru i
Publicitate
Imobiliar
(ANCPI)
Beneficiarii
subsidiari ai
interven iei sunt
autorit ile
publice locale i
cet enii din
mediul rural.

(i)efectuarea de servicii de
înregistraresistematic ; i (ii)
conversia în format digital
a documentelor analogice
existente;
- îmbun t irea serviciilor de
inregistrare a propriet ilor
prin:
(i) consolidarea capacit ilor
ANCPI i a instituţiilor
subordonate: Oficiile de
Cadastru şi Publicitate
Imobiliar (OCPI), Centrul
Naţional de Cartografie
(CNC).
- preg tirea Strategiei de
management a programului
i a studiilor aferente pentru:
(i)gestionarea lucr rilor de
înregistrare sistematic ;
(ii) monitorizare i evaluare;
(iii)finalizarea studiilor;
- organizarea de sesiuni de
instruire pentru personalul
implicat în proiect:
contractori, municipalit i,
OCPI.
Aceast prioritate de
investi ii va fi implementat

minim
50.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

consolidareacapacitatiiinstitutionalesi-oadministratieipublicaeficienta/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Buletin informativ nr.4

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#impleme
ntare-program

prin intermediul unui proiect
major ce î i propune s
contribuie la cre terea
economico-social din
zona rural , s faciliteze
dezvoltarea infrastructurii
i s promoveze incluziunea
prin extinderea procesului de
înregistrare sistematic a
propriet ilor din zonele
rurale ale României.

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Organizarea de
programe de
depistare
precoce
(screening),
diagnostic i
tratament
precoce al
tuberculozei,
inclusiv al
tuberculozei
latente
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4, PI
9.iv, OS 4.9)

Cre terea
num rului
de persoane care
beneficiaz de
programe de
s n tate i de
servicii orientate
c tre preven ie,
depistare
precoce
(screening),
diagnostic i
tratament
precoce
pentru
principalele
patologii

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

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN
Autoritate
public în
subordinea
Ministerului
S n t ii Institutul de
Pneumoftiziolog
ie „Marius
Nasta”
Parteneri
eligibili:
Ministerul
S n t ii, organ
de
specialitate al
administra iei

Elaborarea metodologiei de
screening al popula iei pentru
depistarea tuberculozei,
inclusive a tuberculozei
latente, în vederea asigur rii
unui standard unitar de
realizare a screeningului la
nivel na ional i consolid rii
controlului tuberculozei,
inclusiv al tuberculozei
latente în România prin
aplicarea de metode medicale
de screening al tuberculozei,
inclusiv al tuberculozei
latente având ca principal rol
depistarea bolii înc

Valoarea
maxim
eligibil a
unui proiect
este de
15.000.000
euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

publice centrale,
cu
personalitate
juridic , în
subordinea
Guvernului;
Alte institu ii
care desf oar
activit i în
domeniul
s n t ii
publice la nivel
na ional,
regional,
jude ean sau
local;
Spitalele publice
din re eaua
autorit ilor
administra iei
publice locale;
Institutele sau
centrele de
s n tate public
ca institu ii
publice
regionale sau
na ionale, cu
personalitate

din stadiile incipiente ale
instal rii.
Furnizarea programelor de
formare profesional
specific pentru profesioni tii
implica i în prevenirea,
depistarea precoce
(screening), diagnosticul i
tratamentul precoce al
tuberculozei, inclusiv al
tuberculozei latente (ex.
psihologi, asisten i sociali,
asisten i medicali comunitari
etc.)
Furnizarea serviciilor de
s n tate esen iale orientate
c tre prevenire, depistare
precoce (screening),
diagnostic i tratament
precoce al tuberculozei,
inclusiv al tuberculozei
latente
Activit i de informare,
educare, conştientizare a
grupului int al serviciilor de
screening TB, inclusiv al
tuberculozei latente

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili
juridic , în
subordinea
Ministerului
S n t ii;
Institu iile si
structurile de
specialitate ale
Ministerului
S n t ii, care
desf oar
activit i în
domeniul
s n t ii
publice la nivel
na ional,
regional,
jude ean i local,
cu
personalitate
juridic , aflate
în
subordinea,
coordonarea sau
sub autoritatea
Ministerului
S n t ii, cu
excep ia CNAS
i a caselor de
asigur ri de

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

M suri de
outplacement –
adaptarea
lucr torilor
disponibiliza i/
concedia i la
schimbare
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 3,
OS 3.9)

Obiectivul
programului

Cre terea
anselor
de reintegrare pe
pia a muncii a
lucr torilor care
urmeaz s fie
disponibiliza i/
concedia i prin
furnizarea de
m suri de
outplacement

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

Beneficiari
eligibili
s n tate;
Al i actori
relevan i (ex.
universit i,
ONG-uri
relevante)
Angajatori
Organiza ii
sindicale
Organiza ii
patronale
Furnizori de
servicii
specializate
pentru
stimularea
ocup rii for ei
de munc
Furnizori de
formare
profesional
Asocia ii i
funda ii
Camerele de
Comer i
Industrie

Buletin informativ nr.4

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

În cadrul prezentului apel de
proiecte, sunt eligibile
urm toarele activit i:
- Identificarea i stabilirea de
contacte cu
reprezentan ii legali ai
întreprinderilor aflat în
dificultate, care inten ioneaz
s disponibilizeze/concedieze
individual sau colectiv
angaja i, în condi iile
prev zute de Legea
nr.53/24.01.2003 republicat
(Codul muncii), cu
modific rile i complet rile
ulterioare – activitate
relevanta i obligatorie
- Organizarea i derularea de
m suri active de ocupare
inclusiv outplacement,
acordate persoanelor din
grupul int – activit i
relevante i obligatorii

Valoarea
maxim
eligibil a
unui proiect
este de
500.000
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/transpare
nta/declaratii/1
5-programeoperationale/2
0142020/pocu/67pocu-ip-prj
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

- Oferirea de sprijin în
vederea ocup rii, acordat
persoanelor din grupul int ,
prin:
o introducerea i sprijinirea
unor forme flexibile de
ocupare, astfel încât
angaja ii s poat îmbina mai
u or responsabilit ile vie ii
profesionale cu via a de
familie i /sau
o Introducerea unor modele
inovatoare de organizare a
muncii, productive i
"verzi" în întreprinderi,
practici care s asigure
s n tatea i securitatea la
locul de munc , care
îmbun t esc statutul
profesional i de s n tate al
angaja ilor, care asigur un
tratament egal la locul de
munc , inclusiv pentru
nevoile lucr torilor vârstnici.
- activit i relevante i
obligatorii
- Organizarea i derularea de
campanii de promovare a
diferitelor forme flexibile de
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Bunicii
comunit ii
Servicii sociale
i sociomedicale
pentru vârstnici
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.4)

Obiectivul
programului

Reducerea
num rului de
persoane
apar inând
grupurilor
vulnerabile prin
furnizarea unor
servicii sociale/
medicale/
socioprofesional
e/de
formare
profesional
adecvate
nevoilor
specifice

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

Beneficiari
eligibili

Furnizori de
servicii sociale
Acredita i în
condi iile legii
singuri sau în
parteneriat cu
actorii sociali
relevan i (de ex.
organiza ii ale
vârstnicilor)
Autorit i
publice locale în
parteneriat cu
actorii sociali
relevan i (de ex.
organiza ii
ale vârstnicilor)

Activit i eligibile

ocupare – activit i suport.
- Servicii de informare i
consiliere juridic privind
infiintarea unei societati
comerciale sau PFA,
acordate persoanelor din
grupul int - activit i suport
Sunt eligibile pentru
finan are prin prezentul
program:
- Centre de zi pentru
persoane vârstnice existente
sau înfiin ate prin proiect –
Centre de zi de asisten i
recuperare; Centre de zi de
socializare i petrecere a
timpului liber (tip club) ,
servicii de asisten
comunitar i de promovare a
voluntariatului printre
persoanele vârstnice, inclusiv
acompaniate de activit i de
promovare a particip rii
active a vârstnicilor (ex.
voluntari).
- Servicii/unit i de îngrijire
la domiciliu pentru persoane
vârstnice, centre de preparare

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
maxim a
proiectului:
400.000
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduri-ue.ro/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

i distribuire a hranei: cantine
sociale i servicii
mobile de distribuire a
hranei.
- Serviciile de îngrijire la
domiciliu privesc ajutorul
acordat de îngrijitorii formali
persoanelor vârstnice
dependente pentru efectuarea
activit ilor de baza i
instrumentale ale vie ii
zilnice.
- Centrele de preparare i
distribuire a hranei
realizeaz activit ile
specifice unei cantine
sociale, precum i, dup caz,
activit i de distribuire a
hranei la domiciliul
persoanelor vârstnice cu
deficien e locomotorii, prin
intermediul serviciilor de tip
mas pe ro i.
Vor avea prioritate proiectele
din localit ile cu un num r
crescut de popula ie cu vârsta
de 55 de ani i peste i care
nu dispun de servicii sociale

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Copiii mai întâi
PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN
(AP 4, PI 9.iv,
OS 4.12; 4.13;
4.14)

Obiectivul
programului

Proiectele se vor
concentra pe
dezinstitu ionali
zarea copiilor
afla i în 50
dintre cele 77 de
centre de
plasament
clasice,
func ionale
la 30 iunie 2016,
i vor include
servicii
integrate de
sprijin în
vederea
asigur rii
tranzi iei de la
servicii de
îngrijire
institu ionalizate
c tre servicii la
nivelul
comunit ii,
programe
complexe
de asisten a

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

Beneficiari
eligibili

Autorit ile
publice locale
cu
responsabilit i
în domeniul
protec iei
copilului
în parteneriat cu
furnizori de
servicii sociale

Activit i eligibile

de natura celor eligibile prin
acest program.
- Furnizarea de servicii
integrate de sprijin în
vederea asigur rii tranzi iei
de la servicii de
îngrijire institu ionalizate
c tre servicii la
nivelul comunit ii
- Orice alte m suri care vin
în sprijinul
dezinstitu ionaliz rii i al
furniz rii de servicii
la nivelul comunit ii
- Furnizarea de programe de
asisten a tinerilor
(cu vârsta pân în 18 ani sau
pân la 26 ani
dac urmeaz programe de
educa ie/
formare)
- Furnizarea de servicii i
m suri preventive i de
interven ie timpurie pentru
copii în vederea prevenirii
separ rii copilului de familie
i a institu ionaliz rii

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoare
minim
proiect
450.000
euro
Valoarea
maxim
1.300.000
euro

0% - 5%

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#impleme
ntare-program
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

tinerilor i de
integrare
socioeconomic
la nivelul
comunit ii a
acestora,
precum i
m suri
preventive
de evitare a
separ rii
copilului de
familie i de
institu ionalizare

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Implementarea
strategiilor de
dezvoltare
local în
comunit ile
marginalizate

Reducerea
num rului de
persoane aflate
în risc de s r cie
i excluziune

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

Activit i eligibile

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
maxim a
unui proiect
este de 1
milion de
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/24
2

- Sprijin pentru dezvoltarea
re elei de asisten i sociali i a
celei de asisten i maternali la
nivelul comunit ii, inclusiv
prin furnizarea de programe
de formare i de schimb de
experien ; dezvoltarea cu
prioritate a asisten ei
maternale pentru copiii cu
dizabilit i; sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de tip
familial, identificare i
monitorizare copii afla i în
risc de separare de familie
(ex. Aplicare fi de
identificare a riscurilor
aprobat prin anexa nr. 2 a
HG nr691/2015, identificarea
nevoilor acestor copii,
referirea lor c tre serviciile
de s n tate i de
educa ie etc).
Autorit ile
locale cu
responsabilit i
în domeniu, în
parteneriat cu
actorii sociali

- (activitate obligatorie) –
Sprijinirea dezvolt rii/
furniz rii de servicii sociale/
furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

din zona rural
i/ sau în ora e
cu o popula ie
de pân la
20.000 locuitori
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 5,
OS 5.2)

social din
comunit ile
marginalizate
din zona rural
i ora e cu o
popula ie de
pân la 20.000
locuitori prin
implementarea
de m suri/
opera iuni
integrate în
contextul
mecanismului
de DLRC.

relevan i/Furniz
ori de servicii
sociale în
condi iile legii
Entit i
relevante pentru
implementarea
proiectelor
aferente SDL
selectate

comunitare integrate
(medicosociale).
- Sprijin pentru cre terea
accesului i particip rii la
educa ie: educa ia timpurie
(de nivel ante-pre colar i
pre colar), înv mânt primar
i secundar, inclusiv a
doua ans şi reducerea
p r sirii timpurii a colii)
prin acordarea unor pachete
integrate.
- Sprijin pentru accesul i/sau
men inerea pe pia a muncii.
- Sus inerea
antreprenoriatului în cadrul
comunit ii.
- asisten juridic pentru
reglementarea actelor de
identitate, de proprietate, de
stare civil (acolo unde este
cazul), de ob inere a
drepturilor de asisten
social .
- Campanii de informare şi
con tientizare/ ac iuni
specifice în domeniul
combaterii discrimin rii i
ac iuni de implicare activ i

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

M suri de
educa ie de a
doua ans
pentru tinerii
NEETs
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6,
OS 6.1)

Obiectivul
programului

Apelul
finan eaz
ac iuni menite
s
realizeze
reinser ia
în sistemul
educa ional, cu
prec dere cel
profesional i
tehnic
prin programul
A
doua ans , s
sporeasc
nivelul de
con tientizare a
rolului educa iei
prin campanii de
informare, s
contribuie la
sc derea ratei

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

Beneficiari
eligibili

Inspectorate
colare
Jude ene;
Institu ii de
înv mânt
(ISCED 1-3)
publice din
re eaua
na ional
colar .
Partenerii pot fi
institu ii
similare
categoriilor de
solicitan i
eligibili i/sau
urm toarele
categorii de
organiza ii:
Agen ii,
structuri
subordonate

Activit i eligibile

voluntariat al membrilor
comunit ii în solu ionarea
problemelor cu care se
confrunt comunitatea.
- Activit i de îmbun t ire a
condi iilor de locuit ale
persoanelor din grupul int .
Activitatea principal
obligatorie care va fi
finan at este furnizarea
flexibil de programe de
”A doua ans ”, prin
reintegrarea în cadrul
sistemului de înv mânt în
vederea complet rii/
finaliz rii studiilor, inclusiv
prin participarea la programe
de formare profesional
ini ial .
Activit i eligibile secundare:
1. Realizarea unor
parteneriate sustenabile cu
angajatori locali;
2. Consiliere i orientare
pentru tinerii NEETs i
p rin ii acestora;
3. Ac iuni i campanii de
con tientizare;

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
eligibil
minim a
unui proiect:
minim
1.000.000
euro
Valoarea
bugetului se
va corela cu
dimensiune
a grupului
int i
valoarea
indicatorilor
asuma i,
sub forma
unui cost
total per
participant
de maxim
2360 euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/17
9/consultarepublic%C4%8
3-pentrughidulsolicitantuluicondi%C5%A
3ii-specificeaferent-o-s-6-1
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

abandonului
colar, inclusiv
prin oferirea
unor m suri
de sprijin
financiar
pentru cursan i
i familiile
acestora.

sau aflate în
coordonarea
MEN/MMFPSP
V i alte
organisme
publice cu
atribu ii
în domeniul
form rii
profesionale
Centrul Na ional
de Dezvoltare a
Înv mântului
Profesional i
Tehnic
Agen ia
Na ional pentru
Ocuparea For ei
de Munc i
structurile
teritoriale ale
acesteia cu
personalitate
juridic
Membri ai
Comitetelor
Sectoriale i
Comitete

4. Crearea de re ele pentru
incluziune socioeduca ional ;
5. Furnizarea de m suri de
acompaniament care s
asigure încurajarea
particip rii tinerilor în
programe de A doua ans în
vederea finaliz rii
înv mântului obligatoriu,
inclusiv prin sprijin financiar
adaptat nevoilor tinerilor din
grupul int ;
6. Alte m suri inovatoare
care sunt associate unei
abord ri personalizate a
traseului de colarizare a
tinerilor NEETs.

pentru
fiecare
unitate de
participant
la activit ile
proiectulu

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

M suri
integrate de
prevenire a
p r sirii
timpurii a şcolii
(PROGRAMUL
OPERA IONAL

Obiectivul
programului

Reducerea
p r sirii
timpurii a colii
prin m suri
integrate de
prevenire i de
asigurare a

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

Beneficiari
eligibili

Sectoriale cu
personalitate
juridic
Organiza ii
sindicale
Patronate
Asocia ii
profesionale
Furnizori de
servicii de
consiliere i
orientare
profesional /
pentru carier
Furnizori de
servicii de
ocupare
Camere de
comer ,
industrie
i agricultur
ONG-uri.
Agenţii,
structuri/ alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MEN şi alte

Buletin informativ nr.4

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

- Dezvoltarea/pilotarea
ofertelor curriculare la
decizia colii (CD ) care
sprijin achizi ia
competen elor cheie ale
elevilor din înv mântul
obligatoriu;

Pentru
regiunile
mai pu in
dezvoltate,
valoarea
maxim
eligibil a

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/24
6
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

CAPITAL
UMAN, AP 6,
OS 6.3, 6.5, 6.6)

oportunit ilor
egale pentru
elevii
apar inând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
apar inând
minorit ii roma
i elevii din
mediul
rural/
comunit ile
dezavantajate
socio-economic

organisme
publice cu
atribuţii în
domeniul
educaţiei şi
form rii
profesionale –
de la nivel
jude ean
Instituţii de
înv ţ mânt
(ISCED 1-3)
acreditate,
publice şi
private, din
reţeaua şcolar
naţional
Autorit ile
publice locale
cu atribu ii în
domeniul
educaţiei de
nivel
preuniversitar
Partenerii pot fi
institu ii
similare
categoriilor de

- Elaborarea de materiale
didactice care sprijin
implementarea
curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse
educa ionale pentru elevi i
cadre didactice), în special
cele de tipul resurselor
educa ionale
deschise;
- Perfec ionarea profesional
specializat
pentru personalul didactic
din înv mântul
preuniversitar;
- Promovarea unor m suri
integrate de mobilitate pentru
personalul didactic;
- Dezvoltarea de mecanisme
de prevenire i monitorizare
a segreg rii în coli;
- Stimulente pentru
participarea la programe
de coal dup coal ;
- Dezvoltarea unor
mecanisme de sus inere a
procesului de dezvoltare i
furnizare a curriculum-ului la
decizia colii prin

unui proiect
este de
1.700.000
euro
Pentru
regiunea
dezvoltat
(Bucure ti
Ilfov),
valoarea
maxim
eligibil a
unui proiect
este de
1.200.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

solicitan i
eligibili i/sau
urm toarele
categorii de
organiza ii:

implicarea parteneriatelor;
- Accesibilizarea
înv mântului obligatoriu
pentru elevi cu cerin e
educationale speciale prin
asigurarea de materiale de
înv are adaptate nevoilor
acestora;
- Realizarea de studii
tematice privind aplicarea
curriculumului revizuit i
achizi iile competen elor
cheie cu focalizare pe copiii
i tinerii din minoritatea
roma, copii din medii
dezavantajate socioeconomic, din mediul rural i
copii/tineri cu dizabilit i

servicii de
orientare,
consiliere,
mediere şcolar
şi servicii
alternative,
publici şi
privaţi,
sociali din
înv ţ mântul
preuniversitar
(ex. organizaţii
sindicale),

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

cult şi asociaţii
religioase,
Na ional a
Penitenciarelor
şi instituţii
subordonate,
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

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

Obiectivul
programului

Cre terea
particip rii la
înv mântul
antepre colar i
pre colar, în
special a
grupurilor cu
risc de p r sire
timpurie
a colii, cu
accent pe copiii
apar inând
minorit ii rom
i a celor din
mediul
rural;
Îmbun t irea
competen elor
personalului
didactic din
înv mântul

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

Beneficiari
eligibili
Instituţii/
agenţii
guvernamentale
cu atribuţii în
domeniul
incluziunii
sociale,
-uri
Ministerul
Educa iei
Na ionale
i Cercet rii
tiin ifice i
agen ii,
structuri/alte
organisme aflate
în
subordinea/coor
donarea
MENCS i alte
organisme
publice cu
atribu ii în
domeniul
educa iei i
form rii
profesionale,
inclusiv

Buletin informativ nr.4

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

- formarea profesional a
cadrelor didactice, a
managerilor colari i a
personalului d îngrijire din
cre e;
- amenajarea spa iilor
educa ionale pentru
cre e sau pentru grupe de
antepre colari înfiin ate în
cadrul gr dini elor;
- testarea resurselor didactice
aferente
curriculum-ului na ional
obligatoriu pentru
înv mântul antepre colar în
cre e pilot

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

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#impleme
ntare-program
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

pre-universitar
în vederea
promov rii
unor servicii
educa ionale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor i a
unei scoli
incluzive.

asigurarea
calit ii în
înv mântul
preuniversitar.
Parteneri
eligibili:
Agen ii,
structuri/alte
organisme aflate
în
subordinea/coor
donarea
MENCS i alte
organisme
publice cu
atribu ii în
domeniul
educa iei i
form rii
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calit ii în
înv mântul
preuniversitar;
Institu ii de
înv mânt
(ISCED 0-2)
acreditate,

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili
publice i
private, din
re eaua
colar na ional
Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere
colar i
servicii
alternative,
publici i
priva i;
Autorit ile
publice locale
cu
atribu ii în
domeniul
educa iei
de nivel
preuniversitar;
ONG uri;
Parteneri sociali
din
înv mântul
preuniversitar
(ex. organiza ii
sindicale).

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Curriculum
na ional
obligatoriu
actualizat
pentru
înv mântul
gimnazial
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10i)

Reducerea
p r sirii
timpurii a colii
prin m suri
integrate de
prevenire i de
asigurare a
oportunit ilor
egale pentru
elevii
apar inând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
apar inând
minorit ii rom
i elevii din
mediul rural/
comunit ile
dezavantajate
socio-economic;
Cre terea
num rului
de oferte
educa ionale
orientate pe
formarea de
competen e i pe

Ministerul
Educa iei
Na ionale
i Cercet rii
tiin ifice i
agen ii,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MENCS i alte
organisme
publice cu
atribu ii în
domeniul
educa iei i
form rii
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calit ii în
înv mântul
preuniversitar
Partenerii pot fi:
Agen ii,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea

M suri de asigurare a
oportunit ilor egale pentru
copiii în risc de abandon
colar, în special prin
programe de sprijin
individualizat i adaptare
curricular , dezvoltare de
resurse i materiale noi
de înv are.
Reformarea/validarea/pilotar
ea curriculumului na ional
colar obligatoriu (inclusiv
pentru înv mântul special
i înv mântul de tip a doua
ans ) în vederea orient rii
pe formarea de competen e
cheie i pe nevoile de
dezvoltare ale elevilor pentru
i înv mântul primar i
secundar, inclusiv prin
utilizarea de solu ii
digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale
didactice care sprijin
implementarea
curriculumului revizuit
(ghiduri, resurse educa ionale
pentru elevi i cadre

Maxim
38.250.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui
Variabil

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/pocu2014#impleme
ntare-program
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

utilizarea de
solu ii
digitale/de tip
TIC în
procesul de
predare;
Îmbun t irea
competen elor
personalului
didactic
din înv mântul
pre-universitar
în vederea
promov rii
unor servicii
educa ionale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor i a
unei scoli
incluzive.

MENCS i alte
organisme
publice cu
atribu ii în
domeniul
educa iei i
form rii
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calit ii în
înv mântul
preuniversitar;
Institu ii de
înv mânt
(ISCED 2)
acreditate,
publice i
private, din
re eaua colar
na ional
Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere
colar i
servicii
alternative,

didactice), în special cele de
tipul resurselor educa ionale
deschise.
Perfec ionarea profesional
specializat pentru
personalul didactic din
înv mântul preuniversitar
gimnazial în vederea
extinderii utiliz rii metodelor
activ-participative de
educa ie bazate pe noul
curriculum centrat pe
competen e cheie i pe
nevoile elevilor, în special în
cazul personalului care
lucreaz cu copiii apar inând
grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii apar inând
minorit ii rom , copii cu
nevoi speciale, copii din
comunit ile dezavantajate
socioeconomic.

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

publici i
priva i;
ANP i institu ii
subordonate;
Autorit ile
publice locale
cu atribu ii în
domeniul
educa iei de
nivel
preuniversitar;
ONG-uri;
Parteneri sociali
din
înv mântul
preuniversitar
(ex. organiza ii
sindicale).

Buletin informativ nr.4

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

0%

Apel
nelansat

https://portal.a
fir.info/inform
atii_institution
ale_dezbatere_
publica_docu
mente_supuse
_dezbaterii_pu
blice

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Sprijin acordat
pentru
cooperare
orizontal şi
vertical între
actorii din
lan ul de
aprovizionare
în sectoarele
agricol şi

Promovarea
cooper rii între
actorii locali, în
scopul
comercializ rii
produselor
agoalimentare
prin
intermediul
lan urilor

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

Parteneriatele
constituite în
baza unui acord
de cooperare din
cel puţin un
partener din
categoriile de
mai jos i cel
pu in un fermier
sau un grup

Sprijinul se acord pentru
costuri de cooperare i
investiţii tangibile şi/sau
intangibile pentru
promovarea unor proiecte
comune care implic
cel puţin dou entit ţi care
coopereaz pentru:

Maxim
100.000
euro
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Finan ator

Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

pomicol
(PROGRAMUL
NA IONAL
DEZVOLTARE
RURAL ,
Subm sura
16.4 i 16.4a)

scurte de
aprovizionare

Crearea/ dezvoltarea unui
lanţ scurt de aprovizionare/
pie e locale (cu produse
alimentare)
Activit ţi de promovare
referitoare la crearea/
dezvoltarea unui lanţ scurt
(sau lanţuri scurte) de
aprovizionare (cu produse
alimentare) şi la pia a
local deservit de acest lan /
aceste lan uri.
Un proiect nu poate con ine
doar ac iuni de promovare.
Promovarea nu poate fi decât
o component secundar
(mai putin de 50% din
valoarea totala a cheltuielilor
eligibile) a unui proiect prin
care se propune înfiin area i
dezvoltarea lan ului scurt.

Programul
vizând educa ia
ṣi
con tientizarea

Finan area
nerambursabil
din Fondul
pentru

de produc tori/
o cooperativ
care î i
desf oar
activitatea
în sectorul
agricol/pomicol
Fermieri;
Microîntreprind
eri i
întreprinderi
mici;
Organiza ii
neguvernamenta
le;
Consilii locale;
Unit i colare
(inclusiv
universit ile de
profil),
unit ile
sanitare, de
agrement
i de alimenta ie
public
Organiza iile
neguvernamenta
le,unit ile

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

Sunt eligibile urm toarele
cheltuieli:
a) achizi ionarea de
consumabile în cuantum de

Buletin informativ nr.4

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Maxim
450.000 lei

0%

Apel
nelansat

http://www.m
mediu.ro/artic
ol/mmapsupune73
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

publicului
privind
gestionarea
de eurilor

mediu a
proiectelor
vizând educa ia
ṣi
con tientizarea
publicului
privind
gestionarea
de eurilor

administrativteri
toriale,inclusiv
subdiviziunile
administrativ teritoriale ale
acestora,
unit ile i
institu iile de
înv mânt

maximum 8% din valoarea
total a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
b) realizarea, editarea ṣi
difuzarea de materiale
tip rite cu con inut educativ
privind gestionarea
de eurilor în cuantum de
maximum 8% din valoarea
total a cheltuielilor eligibile
neplafonate;
c) realizarea de materiale
inscrip ionate, de exemplu
pixuri, epci, agende,
tricouri, rucsacuri,
hanorace ṣi alte asemenea în
cuantum de maximum 8%
din valoarea total a
cheltuielilor eligibile
neplafonate;
d) realizarea ṣi difuzarea de
material audiovizuale privind
gestionarea de eurilor;
e) achizi ionarea de aparatur
profesional necesar
realiz rii proiectului;
f) realizarea ṣi montarea de
panouri cu con inut educativ

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

dezbateriipubliceproiectul-deom-pentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindgestionareadeseurilor/201
1
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Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

privind gestionarea
de eurilor în cuantum
de maximum 8% din
valoarea total a cheltuielilor
eligibile neplafonate;
g) achizi ionarea de materiale
necesare desf ur rii
activit ilor de igienizare ṣi
ecologizare a spa iilor verzi
în scop educativ;
h) cheltuieli necesare în
procesul de instruire:
plata instructorilor, transport,
cazare i diurn pentru
instructori, consumabile,
închiriere s li, în cuantum de
maximum 15% din valoarea
total a cheltuielilor eligibile
neplafonate;
i) realizarea paginii web;
j) achizi ionarea de
echipament necesar pentru
organizarea taberelor
(corturi, saci de dormit,
izopreni, lanterne etc.);
k) transportul pre colarilor,
elevilor, studen ilor ṣi
instructorilor participan i la
excursiile ṣi taberele
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
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Finan ator

Program de
finan are
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programului
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eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.4
Termen
limit

Resurse
Web

organizate cu scopul
educa iei ṣi con tientiz rii
privind gestionarea
de eurilor;
l) cazarea ṣi masa
pre colarilor, elevilor,
studen ilor ṣi instructorilor;
m) taxa de campare.
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