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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 investițiilor în capacități de producer energie electrică și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală



PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 1 apel
POCU/AP 6/ PI 10i/OS 6.3, 6.5., 6.6. – Curriculum national obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial



PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 11 apeluri
POR/2017/3/3.1/A/TI/1 – Creșterea eficienței energetice în cladirile rezidențiale
POR/POR/2017/3/3.2/1/ 7 REGIUNI – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
POR/ 2017/4/4.1/1– Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă
POR/2017/4/4,2/1 – Reconversia și refuncționalitatea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de
județ
POR/2017/4/4,3/1 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din
România
POR/4/2017/4.4/4,4/1 – Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării
părinților pe piața forței de muncă
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SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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POR2017/4/4.4/4,5/1 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
POR/2016/8/8.1/O.S. 8.3./Apel 8.3. C – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.Grup vulnerabil copii
POR/2016/8/8.1/O.S. 8.3./Apel 8.3. B – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.Grup vulnerabil persoane cu dizabilități
POR/2017/8/8.1/8,2/B/7 REGIUNI – Unități de primiri urgențe
POR/2017/11/11.1/1 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și publicitate imobiliară



Programul URBACT III – Rețele de transfer



Programul Europa Creativă – Subprogramul Cultura – Sprijin pentru proiecte europene de cooperare 2018 – Proiecte de cooperare de mai mica amploare



Programul Europa Creativă – Subprogramul Cultura – Sprijin pentru proiecte europene de cooperare 2018 – Proiecte de cooperare de mai mare
amploare

•

PROGRAMUL ERASMUS+



Proiecte de cercetare ERA-NET/ERANET Cofund
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OPIS APELURI NELANSATE


PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE – 1 apel
POIM/A.P.4/O.S 4.3. – Decontaminarea siturilor poluate istoric



PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 5 apeluri
POR/2016/1/1.1/A 1– Infrastructura de inovare și transfer tehnologic
POR/2017/1/1.1/B/1– Sprijinirea parcurilor ștințifice și tehnologice
POR/2017/3/3.1/C/1/7 REGIUNI – Iluminat public
POR/2017/AP 10/PI 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii
cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
POR/2017/AP 10/PI 10.1/OS 10.2.– Creșterea gradului de participare la învățământul professional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții



PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 6 apeluri
POCU/AP 4/PI 9. iv/OS 4.9 – Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului – etapa a II-a
POCU/AP 4/ OS 4.4 – Bunicii comunității . Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici
POCU/AP 4/ PI 9.iv/OS 4.12/4.13/4.14 – Copiii mai întâi

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
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POCU/AP 5/OS 5.2 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație
de până la 20.000 de locuitori
POCU/AP 6/Pi 10i/O.S. 6.2., O.S. 6.6 – Educație de calitate în creșe la nivel national
POCU/AP 6/Pi 10i/O.S. 6.2., O.S. 6.3, O.S. 6.6 – Măsuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a școlii

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

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.

Nu exist
plafonare
valoric
privind
dimensiunea
proiectelor

Data
închidere:
31
decembrie
2018

4

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

Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Sprijinirea
investi iilor în
capacit i de
producere
energie
electric şi/sau
termic din
biomas /biogaz
şi energie

Obiectivul
programului

Creşterea
ponderii
energiei
regenerabile în
totalul
consumului
de energie
primar ,
ca rezultat al

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

Activit i eligibile

-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,
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
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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,

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

Închidere
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

geotermal

investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a
energiei
electrice şi
termice din
resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.
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

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

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

Beneficiari
eligibili

care au ca
activitate
producerea de
energie în
scopul
comercializ rii

Activit i eligibile

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
de producţie a energiei
termice din energie
geotermal

Valoarea
grantului
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Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intr sub
inciden a
regulilor de
ajutor de stat

depunere
de
proiecte:
31
decembrie
2018, ora
10

reaproduc%C5%
A3iei-deenergie-dinresurseregenerabilemaipu%C5%A3in
-exploatatebiomas%C4%
83,-biogaz,geotermal-,sectoruldistribu%C8%
9Bie
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului
atmosfer
generate de
sectorul
energetic prin
înlocuirea unei
p rţi din
cantitatea de
combustibili
fosili consumaţi
în fiecare an
(c rbune, gaz
natural).

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

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN
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

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

Maxim
38.250.000
euro
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Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Variabil

30
Decembrie
2020 sau la
semnarea
contractului
de finan are

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

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
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

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
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

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
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

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

calitate orientate
pe nevoile
elevilor i a
unei scoli
incluzive.

(ISCED 2)
acreditate,
publice i
private, din
re eaua colar
na ional
Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere
colar i
servicii
alternative,
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

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii apar inând
minorit ii rom , copii cu
nevoi speciale, copii din
comunit ile dezavantajate
socioeconomic.
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

înv mântul
preuniversitar
(ex. organiza ii
sindicale).
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
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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)

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

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

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

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
Parteneriatele
dintre unit ile

Activit i eligibile

II. M surile conexe care
contribuie la implementarea
componentei (care nu conduc
la cre terea eficien ei
energetice) includ lucrari de
interven ie/activit i aferente
investi iei de baz
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

Buletin informativ nr.5

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/
municipiile cu
o popula ie de

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/
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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

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
din subordinea
UAT

- 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

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.5
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

Activit i eligibile

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
urban a
municipiului,

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
transport public, crearea/
extinderea/modernizarea

Buletin informativ nr.5

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,
infrastructur
a de

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/
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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

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

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/
modernizarea/ extinderea
sistemelor de închiriere

transport
public şi
mijloacele
de transport
public:
maxim
25.000.000
euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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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

Reconversia i
refunc ionalizar
ea terenurilor i
suprafe elor
degradate,
vacante sau
neutilizate din
municipiile
re edin de
jude

Obiectivul
programului

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

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

Beneficiari
eligibili

Unitate
administrativteritorial
municipiu
re edin de
jude
(excluzând
localit ile din
zona func ional
urban )

Activit i eligibile

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;
- ac iuni de modelare a
terenului;

Buletin informativ nr.5

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

Minim 2 %

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

http://regioadrcentru.ro/42-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurbanrevitalizariioraselor15

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

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.2)

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

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

- 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
pentru sport, locuri de joac
pentru copii, etc.).

euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

2018, ora
10.00

regenerarii-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
autorit ilor
administra iei
publice locale ṣi

Activit i eligibile

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
care se desf oar activitati
educative, culturale si

Buletin informativ nr.5

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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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

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
sociale
integrate.

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
d. Investiţii în construc ia/
reabilitarea/ modernizarea

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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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

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
REGIONAL, AP
4, OS 4.4)

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

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
administra iei
publice locale.

Activit i eligibile

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.

Buletin informativ nr.5

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
r-de-educatiesi-formare/
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BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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

Uniunea
European i
Guvernul
României

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale

Dezinstituţionali
zarea copiilor
aflaţi în

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

Beneficiari
eligibili

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

Direc iile
Generale de

Buletin informativ nr.5

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

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/

Valoarea
eligibil a
unui proiect:
Minim

Minim 2%

Proiectele
se depun
în
perioada

http://regioadrcentru.ro/81-investitiileinfrastructurile

Obiectul proiectului trebuie
s cuprind în mod
obligatoriu cel puţin un
centru de zi pentru copii,

20

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

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

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

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
peste 70 copii.

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
dezinstitu ionali
zare pentru
copii. (A se
vedea Anexa nr.
5
la Ghidul
specific)
Acestea pot
încheia
parteneriate cu:

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/
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

200.000
Maxim
1.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

3 iulie
2017, ora
12.00 –
3 ianuarie
2018, ora
12.00

-sanitare-sisociale-carecontribuie-ladezvoltarea-lanivel-nationalregional-silocalreducandinegalitatileceea-ceprivestestarea-desanatate-sipromovand/
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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

Cre terea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

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;

Investiţiile POR
Vor contribui
la
dezinstitu ionali
zarea

- 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
aplicabile în
vigoare
(asocia ii i
funda ii,
unit i de cult)
Direc iile
Generale de
Asisten
Social i
Protec ia

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

Obiectul proiectului
Este un pachet format dintrun centru de zi destinat
Persoanelor adulte cu
dizabilit ţi

Buletin informativ nr.5

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
eligibil
maxim a
unui proiect
este de

Minim 2%

Proiectele
se depun
în
perioada
1 iulie

http://www.inf
oregio.ro/ro/po
r-20142020/apeluriproiecte.html
22

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

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

vulnerabil:
persoane cu
dizabilit i
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel 8.3B)

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.
Pentru
Serviciile
sociale
destinate
grupului
vulnerabil
”persoane cu
dizabilit ţi”
interven iile
vor contribui

Copilului sau
parteneriate
între DGASPC
şi unit ţi
23uropean2323
2323ve
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
de cult
acreditate ca
furnizori
de servicii
sociale
DGASPC-ul
23uropean23,
sau
lider, dup caz,
poate fi doar

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
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

923.000 de
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

2017, ora
13.0 –
31
decembrie
2017, ora
24.00
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BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

la îndeplinirea
planurilor
de restructurare
a centrelor
vizate.

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

•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;
•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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

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

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

Uniunea
European

Re ele de
transfer
(PPROGRAMUL

Programul
faciliteaz
schimbul

Beneficiari
eligibili

Unit ţile
administrativteri
toriale

Activit i eligibile

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

Buletin informativ nr.5

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
cererii de
finanţare:
Minim
200.000
euro
Maxim
1.500.

Minim 2%

Proiectele
se depun
în
perioada
18
octombrie
2017,
ora 12.00–
18
Aprilie
2018, ora
12.00

http://www.no
rdvest.ro/lansare
-de-ghidpentruobiectivul-8-2imbunatatireacalitatii-si-aeficienteiingrijiriispitalicesti-deurgenta/

Minim 30%
pentru
ora ele

10 Ianuarie
2018

http://urbact.eu
/open-callsnetworks

PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTARE RURAL

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

Ora e,
municipii, arii
metropolitane,

Re elele de transfer
URBACT sunt instrumente

600.000
euro/re ea
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

URBACT III)

de informa ii
i înv area
reciproc
în vederea
promov rii
dezvolt rii
urbane
durabile

districte/
sectoare
(parteneri
principali);
Administra iile
jude ene,
agen iile locale,
universit ile
sau centrele de
cercetare pot fi
parteneri
eligibili partiali,
pentru anumite
activit i, dac
au legatur cu
problematicile
urbane

de schimb de experien e i de
inv are pentru ora e.
Acestea vizeaz
ora ele care sunt:
1. Interesate s transfere una
dintre cele 97 de
bune practici URBACT
marcate cu labelul
„Ora e de transfer”:
pentru a aborda o
provocare politic specific
printr-o solu ie integrate i
durabil ;

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

practic testate i eficient
în contextul propriu al
ora ului.
2. A fost acordat
eticheta „URBACT Good
Practice” prin marcarea cu
labelul „Ora e de bun
practic ”:
ia
mentora procesul de
întelegere, adaptare i
reutilizare a bunelor
practici;
- i perfec ona i
îmbun t i propria

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

situate
în zone
ale regiunilor
mai
dezvoltate,
Minim 15
%
pentru
ora ele
situate
în
regiunile mai
pu in
dezvoltate
i în
regiunile în
tranzi ie
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Sprijin pentru
proiecte
europene de
cooperare 2018
Proiecte de
cooperare de
mai mic
amploare
(PROGRAMUL
EUPROPA
CREATIV
–
SUBPROGRAUL
CULTURA)

Obiectivul
programului

Sprijinirea
capacit ii
sectoarelor
culturale i
creative
europene de
a func iona la
nivel
transna ional i
interna ional i
promovarea
circula iei
transna ionale a
operelor
culturale i
creative;
aducerea unei
contribu ii la
dezvoltarea
publicului;
aducerea unei
contribu ii la
inovarea i
creativitatea din
domeniul

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

metodologie prin intermediul
evalu rilor
interpares i cu sprijinul
exper ilor URBACT
Organiza ii
schimburi între actori
neguvernamenta culturali pentru
dobândirea de noi
le,institu ii
competen e i expertize
publice,
companii private
schimburi de
Trebuie s fie
actori culturali între mai
implica i un
multe ri, inclusiv vizite
coordonator de prelungite i reziden e
proiect i cel
artistice
pu in al i doi
activit i derulate de
parteneri, având organiza ii culturale din
sediul social în diferite ri, care fac
cel pu in trei
coproduc ii i/ sau
ri diferite care deruleaz activit i în diferite
particip la
spa ii
programul
activit i de sporire i
„Europa
diversificare a publicului i
creativ ”
de facilitare a accesului
–subprogramul audien ei la crea ii complexe
„Cultura”
activit i culturale i/ sau
din domeniul audiovizual
care sprijin integrarea
refugia ilor în Europa

Buletin informativ nr.5

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Maxim
200.000 euro

Minim 40%

8
ianuarie
2018
(13:00
ora
României)

https://eacea.e
c.europa.eu/sit
es/eaceasite/files/1._cal
l_notice_eacea
_32_2017culture-ce2018_en.pdf
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Sprijin pentru
proiecte
europene de
cooperare 2018
Proiecte de
cooperare de
mai mare
amploare
(PROGRAMUL
EUPROPA
CREATIV
–
SUBPROGRAMUL

CULTURA)

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

culturii, de
exemplu prin
testarea unor noi
modele de
afaceri i
prin promovarea
unor modalit i
inovatoare de
propagare în alte
sectoare
Sprijinirea
Organiza ii
capacit ii
neguvernamenta
sectoarelor
le, institu ii
culturale i
publice,
creative
companii private
europene de a
Trebuie s fie
func iona la
implica i un
nivel
coordonator de
transna ional i
proiect i cel
interna ional
pu in al i cinci
i promovarea
parteneri, având
circula iei
sediul social în
transna ionale a
cel pu in ase
operelor
ri diferite care
culturale i
particip la
creative;
programul
aducerea unei
„Europa
contribu ii la
creativ ”
dezvoltarea
–

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

Buletin informativ nr.5

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

schimburi între actori
culturali pentru dobândirea
de noi competen e i
expertize
schimburi de actori
culturali între mai multe ri,
inclusiv vizite prelungite i
reziden e artistice
activit i derulate de
organiza ii culturale
din diferite ri, care fac
coproduc ii i/ sau
deruleaz activit i în diferite
spa ii
activit i de sporire i
diversificare a publicului i
de facilitare a accesului
audien ei la crea ii complexe

Maxim
2.000.000
euro

Minim 50%

18
ianuarie
2018
(13:00
ora
României)

https://eacea.e
c.europa.eu/sit
es/eaceasite/files/1._cal
l_notice_eacea
_32_2017culture-ce2018_en.pdf
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

PROGRAMUL
ERASMUS+

Activit i eligibile

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

publicului;
aducerea unei
contribu ii la
inovarea i
creativitatea din
domeniul
culturii, de
exemplu prin
testarea unor noi
modele de
afaceri i prin
promovarea
unor modalit i
inovatoare de
propagare în alte
sectoare.
Îmbun t irea
anselor de
angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori,
precum
si îmbun t irea
competentelor
lingvistice

subprogramul
„Cultura”

activit i culturale i/ sau
din domeniul audiovizual
care sprijin integrarea
refugia ilor în Europa

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

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

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

Buletin informativ nr.5

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Variabil

Variabil

Variabil

http://www.era
smusplus.ro/

29

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

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.5

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
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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.5
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.5

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Pentru
beneficiari
autorit i
publice
locale/
institu ii
subordonate
acestora,
finan ate de
la bugetul de
local:
Minim
2%
Pentru
beneficiari
institu ii

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/33
2/anun%C5%
A3-privindpublicareaspreconsultarepublic%C4%8
3-a-ghiduluisolicitantuluiproiecte-noipentruobiectivul-

APELURI NELANSATE
PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Decontaminarea
siturilor
poluate istoric
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
INFRASTRUCT
URA MARE,
AP4, OS 4.3)

Implementarea
unor m suri de
decontaminare
şi ecologizare a
unor situri
contaminate şi
abandonate
deţinute de
autorit ţile
publice sau
pentru care
acestea au
responsabilitate
în procesul de
decontaminare.

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

Autorit ţile
publice sau alte
institu ii
publice, inclusiv
structuri
subordonate
acestora, pentru
situri
contaminate
istoric aflate în
proprietate sau
puse la
dispoziţia
acestora de c tre
proprietar –
printr-un act

Proiectele vor cuprinde
activit ţi de decontaminare şi
ecologizare a siturilor
poluate istoric, inclusiv
refacerea ecosistemelor
naturale şi asigurarea calit ţii
solului în vederea protej rii
s n t ţii umane. Investiţiile
propuse spre finanţare se vor
concentra pe diminuarea
riscului existent pentru
s n tatea uman şi pentru
mediu cauzat de activit ţile
industriale desf şurate în
trecut şi instituirea de m suri

NA
Buget alocat
apelului:
4.258.790
euro
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

juridic în vederea
implement rii
proiectului

adecvate pentru atenuarea
riscurilor identificate, astfel
încît s se ating riscul
acceptabil.
Utilizarea infrastructurii
verzi va fi considerat o
op iune prioritar pentru
ac iunile de decontaminare
(bio-decontaminarea siturilor
poluate).

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

centrale,
finan ate de
la bugetul de
stat:
Minim 15%

Resurse
Web

specific-4-3%E2%80%9D
reducereasuprafe%C5%
A3elorpoluateistoric%E2%8
0%9D-dincadrulprogramuluiopera%C5%A
3ionalinfrastructur%
C4%83-mare2014-2020

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

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

• 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

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

Apel
nelansat

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

inteligent
naţionale
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

componenta
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.5
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.5
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.5

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;
- extinderea/reîntregirea
sistemului de iluminat
public în localit ile urbane;

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
-publiceinclusiv-
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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
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP

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
ITI Delta
Dun rii
Institu ii ale
administraţiei

Activit i eligibile

- 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.5
Termen
limit

Resurse
Web

cladirilepublice/

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-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Realizarea de
investi ii în
educa ie i
formare,
inclusiv
în formare
profesional ,
pentru
dobândirea de
competen e i
înv are pe tot

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
subordinea sau
coordonarea
autorit ţii
publice locale,

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

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

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
tehnologice şi şcoli
profesionale)

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-si38
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

10.2)

parcursul vie ii
prin
dezvoltarea
infrastructurilor
de educa ie i
formare

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

Programe
regionale de
îngrijire a
gravidei şi
copilului
-

Cre terea
num rului
de persoane care
beneficiaz de
programe de
s n tate i de

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Termen
limit

Resurse
Web

invatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN
Spitalele publice
Furnizarea programelor şi
cu servicii de
serviciilor de s n tate
esenţiale de preven ie,
obstetric depistare precoce, diagnostic
ginecologie de
i tratament precoce prenatal
nivelul III care
au competen

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5

Valoarea
maxim
eligibil a unui
proiect per
fiecare din
regiunile

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/26
3/am-pocu39

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

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

etapa II
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4, PI
9.iv, OS 4.9)

servicii orientate
c tre preven ie,
depistare
precoce
(screening),
diagnostic i
tratament
precoce
pentru
principalele
patologii

la nivelul
regiunii de
dezvoltare
vizate de proiect
Parteneri
eligibili:
Ministerul
S n t ii
Institu iile i
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

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

Activit i eligibile

Activit i de informare,
educare, conştientizare a
grupului int al serviciilor
de îngrijire a gravidei i
copilului

Valoarea
grantului

vizate de
prezentul ghid
este de
2.000.000
euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

public%C4%8
3-%C3%AEnconsultareghidulsolicitantuluiconditiispecifice%E2
%80%9D%E2%80%9D
programeregionale-de%C3%AEngrij
ire-a-gravidei%C5%9Ficopiluluietapaii%E2%80%9
D?start=20
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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.5
Termen
limit

Resurse
Web

i a caselor de
asigur ri de
s n tate;
Autorit i ale
administra iei
publice locale;
Autorit i
publice spitalele
publice din
re eaua
autorit ilor
administra iei
publice locale;
ONG-uri
relevante
Furnizori de
servicii
medicale
în sistemul
public/ conttract
cu CASS
Este obligatorie
derularea
proiectului în
parteneriatsubor
dinea
Guvernului;

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
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
juridic , în
subordinea
Ministerului
S n t ii;
Institu iile si
structurile 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.5
Termen
limit

Resurse
Web
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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.5
Termen
limit

Resurse
Web

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
s n tate;
Al i actori
relevan i (ex.
universit i,
ONG-uri
relevante)
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

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

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

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

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)

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
i distribuire a hranei: cantine
sociale i servicii
mobile de distribuire a
hranei.
- Serviciile de îngrijire la
domiciliu privesc ajutorul
acordat de îngrijitorii formali

Valoarea
maxim a
proiectului:
400.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui
Variabil

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

Apel
nelansat

http://www.fo
nduri-ue.ro/
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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,

Obiectivul
programului

Proiectele se vor
concentra pe
dezinstitu ionali
zarea copiilor
afla i în 50
dintre cele 77 de

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

Beneficiari
eligibili

Autorit ile
publice locale
cu
responsabilit i
în domeniul

Activit i eligibile

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
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

Buletin informativ nr.5

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoare
minim
proiect
450.000
euro
Valoarea

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

OS 4.12; 4.13;
4.14)

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
tinerilor i de
integrare
socioeconomic
la nivelul
comunit ii a
acestora,
precum i

protec iei
copilului
în parteneriat cu
furnizori de
servicii sociale

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
- 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

maxim
1.300.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

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
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,

Reducerea
num rului de
persoane aflate
în risc de s r cie
i excluziune
social din
comunit ile
marginalizate
din zona rural
i ora e cu o
popula ie de
pân la 20.000
locuitori prin

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

Activit i eligibile

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

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

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

Buletin informativ nr.5
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

OS 5.2)

implementarea
de m suri/
opera iuni
integrate în
contextul
mecanismului
de DLRC.

aferente SDL
selectate

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
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 .

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
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

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

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

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
asigurarea
calit ii în
înv mântul
preuniversitar.
Parteneri
eligibili:
Agen ii,
structuri/alte

- 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

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui
Variabil

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web

Apel
nelansat

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

49

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

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

unei scoli
incluzive.

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,
publice i
private, din
re eaua
colar na ional
Furnizori de
servicii 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.5
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

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).
Agenţii,structuri
/ alte organisme
aflate în
subordinea/
coordonarea
MEN şi alte
organisme
publice cu

Activit i eligibile

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

Buletin informativ nr.5

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Pentru
regiunile
mai pu in
dezvoltate,
valoarea
maxim
eligibil a unui
proiect este

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

atribuţii în
domeniul
educaţiei
şi form rii
profesionale –
de la nivel
jude ean
Instituţii de
înv ţ mânt
(ISCED 13) 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
solicitan i
eligibili i/sau
urm toarele

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
implicarea parteneriatelor;

de 1.700.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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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

categorii de
organiza ii:
MEN,
Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere şcolar
şi servicii
alternative,
publici şi
privaţi,
Parteneri
sociali din
înv ţ mântul
preuniversitar
(ex. organizaţii
sindicale),
Instituţii de
cult şi
asociaţii
religioase,
Administra ia
Na ional a
Penitenciarelor
şi instituţii
subordonate,
Instituţii/
agenţii

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.5
Termen
limit

Resurse
Web
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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.5
Termen
limit

Resurse
Web

guvernamentale
cu atribuţii în
domeniul
incluziunii
sociale,
-uri

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
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