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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 – 2 apeluri

•

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 locuitori
POCU/AP 6/ P.i. 10.i/O.S. 6.3, 6.5, 6.6 – Curriculum national obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial


PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL – 12 apeluri
POR/2017/3/3.1/C/TI/1 – Iluminat public
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
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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
POR2017/4/4.4/4,5/1 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă
POR2018/5/5.1– Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – proiecte nefinalizate
POR2017/8/8.1/O.S. 1.A/1/– Ambulatorii
POR/2017/10/P.i. 10.1, Operaț. A – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Apel dedicat învățământului preșcolar și anterpreșcolar
POR/2017/10/P.i. 10.1, Operaț. B – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Apel dedicat învățământului obligatoriu
POR/2017/10/P.i. 10.i/O.S. 10.2 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale – Apel dedicat învățământului professional și tehnic, învățare pe
tot parcursul vieții
POR/2018/13/ O.S. 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România


Programul ‘’Europa pentru cetățeni’’

•

PROGRAMUL ERASMUS+



Proiecte de cercetare ERA-NET/ERANET Cofund



Prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen și a violenței împotriva copiilor



Programul Orizont 2020 – Sprijin pentru autoritățile publice în îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice
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OPIS APELURI NELANSATE


PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE – 2 apeluri
POIM/A.P.4/O.S 4.1. – Refacerea ecosistemelor degradate
POIM/A.P.4/O.S 4.3. – Decontaminarea siturilor poluate istoric



PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN – 8 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 – Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost
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
POCU/AP 4/OS 4.12/4.13/4.14 – Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri
POCU/AP 5/ OS 5.1– Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul
orașelor cu peste 20.000 de locuitori
POCU/AP 6/Pi 10i/ O.S. 6.3, O.S: 6.5, O.S. 6.6 – Măsuri integrate de prevenire a parasirii timpurii a școlii
POCU/AP 6/Pi 10i/ O.S. 6.2, O.S. 6.6 – Educație de calitate în creșe la nivel național
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului
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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.
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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

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
producere
energie
electric şi/sau
termic din
biomas /biogaz
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
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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

-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
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;
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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

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

Program de
finan are

Obiectivul
programului

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
atmosfer
generate de
sectorul
energetic prin
înlocuirea unei
p rţi din
cantitatea de
combustibili
fosili consumaţi
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Realizarea şi/sau
modernizarea capacit ţilor
de producţie a energiei
termice din energie
geotermal

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

-exploatatebiomas%C4%
83,-biogaz,geotermal-,sectoruldistribu%C8%
9Bie
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

în fiecare an
(c rbune, gaz
natural).
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,
OS 5.2)

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului
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Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Variabil

29
decembrie
2018, ora
16

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/37
7/am-poculanseaz%C4%
83-gs%E2%80%9D
implementarea
-strategiilorde-dezvoltarelocal%C4%83
-%C3%AEncomunit%C4
%83%C8%9B
ilemarginalizatedin-zonarural%C4%83%C8%99isau%C3%AEnora%C8%99ecu-o-

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN
Autorit ile
locale cu
responsabilit i
în domeniu, în
parteneriat cu
actorii sociali
relevan i/
Furnizori de
servicii sociale
în condi iile
legii
Entit i
relevante pentru
implementarea
proiectelor
aferente SDL
selectate

Propunerile de proiecte vor
con ine obligatoriu (element
de eligibilitate):
- o m sur de sprijinire a
dezvolt rii/ furniz rii de
servicii (sociale/ sociomedicale/ medico-socioeduca ionale) aferent cel
pu in unui proiect hard de
infrastructur social finan at
în cadrul unei SDL prin
m sura LEADER în cadrul
PNDR 2014-2020 i
- o m sur din domeniul
ocup rii for ei de munc ,
respectiv sprijin pentru
accesul i/sau men inerea pe
pia a muncii i/sau sus inerea
antreprenoriatului în cadrul
comunit ii
- împreun cu alte m suri,
dintre domeniile vizate de
celelalte activit i principale,
dac este cazul, în func ie de
nevoile identificate la nivelul

Valoarea
maxim a
unui proiect
este de 1
milion de 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
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Termen
limit

teritoriului eligibil vizat de
proiectul POCU

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Curriculum
na ional
obligatoriu
actualizat
pentru
înv mântul
primar i
gimnazial
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10i, O.S. 6.3, 6.5,
6.6)

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;

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
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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

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

Resurse
Web

popula%C8%9
Bie-dep%C3%A2n%
C4%83-la-20000locuitori%E2
%80%9D
Maxim
38.250.000
euro

Variabil

30
Decembrie
2020 sau la
semnarea
contractului
de finan are
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

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
calitate orientate
pe nevoile
elevilor i a
unei scoli
incluzive.

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
(ISCED 2)
acreditate,
publice i
private, din
re eaua colar
na ional

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
grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii apar inând
minorit ii rom , copii cu
nevoi speciale, copii din

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

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
înv mântul
preuniversitar
(ex. organiza ii
sindicale).

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

comunit ile dezavantajate
socioeconomic.

Buletin informativ nr.7

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Minim 2%

18 august
2018, ora

http://www.fo
nduri-

PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL

Uniunea
European i

Iluminat public
(PROGRAMUL

Realizarea de
investi ii pentru

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

Unit ile
administrativ

Lucr rile de
intervenţie/Ac iunile

Valoarea
total eligibil
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Guvernul
României

OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 3,
PI 3.1,
Opera iunea C)

sc derea
consumului de
energie primar
în iluminatul
public

teritoriale din
mediul urban

sprijinite în cadrul acestei
priorit i de investi ie
vizeaz :
•Achizi ionarea i instalarea
sistemelor de telegestiune a
iluminatului public
•Montarea/înlocuirea
corpurilor de iluminat
cu un consum ridicat de
energie electric cu iluminat
prin utilizarea unor corpuri
de iluminat LED cu eficien
energetic ridicat , durat
mare de via (ex. durata
medie de utilizare: 50 000
ore) i asigurarea confortului
corespunz tor, atât în cazul
sistemelor existente, cât i în
cazul celor nou create.
•Utilizarea surselor
regenerabile de energie (ex.
panouri fotovoltaice, etc.)
•Reabilitarea instala iilor
electrice – stâlpi, re ele, etc.
(doar dac elementele fac
parte din sistemul de iluminat
public i se afl în
proprietatea solicitantului)

a cererii de
finanţare:
Minim
100.000 euro
Maxim
5.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

10.00

structurale.ro/s
tiri/18484/porghidul-pentruoperatiunea-31-c-privindcrestereaeficienteienergetice-insistemul-deiluminatpublicpublicat-spreconsultare
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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

Obiectivul
programului

Reducerea
emisiilor de
echivalent CO2,
generate de
transportul rutier
motorizat de la
nivelul
municipiilor

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

Beneficiari
eligibili

Unit ile
administrativteritoriale
municipii
re edin de
jude
Parteneriate
dintre unitatea
administrativteritorial

Activit i eligibile

•Crearea / extinderea i/sau
reîntregirea sistemului
de iluminat public în
localit ile urbane
•Alte activit i care conduc la
îndeplinirea realiz rii
obiectivelor proiectului
(lucr ri de s p tur pentru
introducerea re elei de
iluminat public în subteran,
conform legisla iei în
vigoare, instalare
echipamentede comand ,
automatizare, m surare etc.)
–activit ile care necesit
emiterea autoriza iei de
construire se pot realiza doar
dac sistemul apar ine în
totalitate solicitantului
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/

Buletin informativ nr.7

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

Minim 2 %

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

http://regioadrcentru.ro/41-promovareastrategiilor-dereducereemisiilor-dedioxid-decarbon-pentrutoate-tipurilede-teritoriu12
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.1)

reşedinţ de
judeţ şi al
zonelor
funcţionale
urbane ale
acestora

municipiul
re edin de
jude , cu
excepţia
municipiului
Tulcea, cu
oraşe/ municipii/
comune din
zona funcţional
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

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
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

euro
Pentru
cererile de
finan are ce
con in
activit ţi
complement
are privind,
minimum,
infrastructur
a de
transport
public şi
mijloacele
de transport
public:
maxim
25.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

2018, ora
10.00

particularzone-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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

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
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

INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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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
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.2)

Obiectivul
programului

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

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

Activit i eligibile

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;
- 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;

Buletin informativ nr.7

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/42-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurbanrevitalizariioraselorregenerarii-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

Obiectivul
programului

Reducerea
num rului
popula iei
cuprins în
zonele
marginalizate la
nivelul
municipiilor –

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

Activit i eligibile

- 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.).
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,

Buletin informativ nr.7

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

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

Minim 2 %

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

http://regioadrcentru.ro/43-investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentru16

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

jude din
România
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.3)

re edin de
jude in
regiunile mai
putin dezvoltate

- 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
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

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
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:

5.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

decembrie
2018, ora
10.00

dobandirea-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

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Cre terea
calit ii
infrastructurii
în vederea
asigur rii

Obiectivul
programului

Asigurarea
accesului sporit
la educa ie
timpurie în
vedere asigur rii

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

locale nivel de
municipiu
re edin
de jude i
jude care
dezvolt , la
nivel comunitar,
servicii
sociale
integrate.

- 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
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

Unit i
administrativteritoriale
Institu ii ale
administra iei

Buletin informativ nr.7

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
total
eligibil a
cererii de
finan are:

Minim 2%

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/44-investitiilein-educatie-informare18

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

Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

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)

unor rezultate
educa ionale
mai bune ṣi
sprijinirea
particip rii
p rin ilor pe
pia a for ei de
munc

(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.

Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

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

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

publice locale
aferente
entit ţilor
menţionate
anterior
Forme
asociative între
unit ile
administrativ
teritoriale ṣi
institu ii ale
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

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).

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

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Minim 2%

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

Termen
limit de
depunere:
31
decembrie
2018, ora
10.00

inclusiv-informareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/

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

http://regioadrcentru.ro/44-investitiilein-educatie-informareinclusiv-informareprofesionalapentrudobandirea-de19

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

Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

4, OS 4.5)

Uniunea
European i
Guvernul
României

Conservarea,
protejarea,
promovarea şi
dezvoltarea
patrimoniului
natural şi
cultural –
proiecte
nefinalizate
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL
2014-2020,
AP5, PI 5.1)

Impulsionarea
dezvolt rii
locale prin
conservarea,
protejarea şi
valorificarea
patrimoniului
cultural şi a
identit ţii
culturale

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

unit ile
administrativ
teritoriale
ṣi institu ii ale
administra iei
publice locale

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.

euro

Unit ţi
administrativteritoriale
Autorit ţi ale
administraţiei
publice centrale
Instituţii publice
Parteneriate
între aceste
entit ţi

Restaurarea, protecţia,
conservarea şi valorificarea
durabil a obiectivelor de
patrimoniu UNESCO,
patrimoniu cultural
naţional (indiferent de
localizare, urban sau rural)
şi patrimoniu cultural local
din mediul urban.
Apelurile de proiecte lansate
sunt dedicate proiectelor
nefinalizate.
În acest sens, la cererea de
finan are se va anexa, în mod
obligatoriu, contractul de
lucr ri şi documentele de
atribuire. Contractul de
lucr ri trebuie s fie în
perioada de valabilitate la
data depunerii cererii de

Valoarea
Minima a
proiectului:
1.000.000
euro
Valoarea
maxim
a proiectului:
5 milioane
euro
10 milioane
euro
în cazul
obiectivelor de
patrimoniu
înscrise pe
lista
UNESCO

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Minim 2%

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

2018, ora
10.00

competente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formare/

Începere
depunere
de
proiecte:
14
mai
2018, ora
12:00
Închidere
depunere
de
proiecte
(2 luni):
16
iulie
2018, ora
12:00

http://www.inf
oregionordest.r
o/noutati.php?
u=a-fostlansat-ghidulsolicitantuluipentru-ap-5p.i.-5.1-apelpentruproiectenefinalizate
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BULETIN TRIMESTRIAL AL SURSELOR DE FINANȚARE. PROGRAME DESTINATE UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Finan ator

Uniunea
European i

Program de
finan are

Ambulatorii
(PROGRAMUL

Obiectivul
programului

Accesul sporit la

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

Beneficiari
eligibili

Unit ţile
administrativ-

Activit i eligibile

finanţare. În situa ia în care
contractul încheiat presupune
proiectare şi execu ie, la data
depunerii cererii de finanţare
trebuie s existe minim
proiectul tehnic recep ionat şi
ordin de începere a lucr rilor
emis. Activit ţile specifice
obiectivelor de patrimoniu
cultural includ, dar nu se
limiteaz la:
• Restaurarea, consolidarea,
protecţia şi conservarea
monumentelor istorice;
• Dot ri interioare (instalaţii,
echipamente şi dot ri pentru
asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţ la foc,
antiefracţie);
• Dot ri pentru expunerea şi
protectia patrimoniului
cultural mobil şi imobil;
• Activit ţi de marketing şi
promovare turistic a
obiectivului restaurat,inclusiv
digitizarea acestuia, în cadrul
proiectului
•reabilitarea/modernizarea/

Buletin informativ nr.7

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
cererii de

Minim 2%

Î
ncepere

http://www.no
rd21

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

Guvernul
României

OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 8, PI 8.1,
Opera iunea A)

servicii de
îngrijire
medical
primar a
persoanelor
s race şi celor
din zonele
cu acces redus

teritoriale
Parteneriate
între UAT i
unit i sanitare
publice cu
personalitate
juridic proprie
care au în
componen
unul sau mai
multe
ambulatorii

finanţare:
Minim
100.000
euro
Maxim
2.300.000
euro

Uniunea
European i
Guvernul
României

Îmbun t irea
infrastructurii
educa ionale –
Apel dedicat

Realizarea
condi iilor
pentru o

Unit ţi
administrativteritoriale,

extinderea/dotarea
infrastructurii ambulatoriilor
existente;
•reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii pentru
înfiinţarea de noi ambulatorii
prin transformarea spitalelor
mici, ineficiente;
•reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea
infrastructurii în vederea
reloc rii ambulatoriilor
existente ;
• accesibilizarea spa iului
destinat serviciilor
medicale i a c ilor de acces
• asigurarea/ modernizare
utilit ţilor generale
şi specifice (inclusiv
branşarea la utilit ţi pe
amplasamentul obiectivului
de investi ii);
• achiziţionare dot ri pentru
infrastructura ambulatoriilor.
construc ia/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii

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

Valoare
minim
eligibil a
proiectului:

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Minim 2%

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

depunere
de
proiecte:
21 mai
2018,
orele
12.00
Închidere
depunere
de
proiecte:
21
octombrie
2018,
orele
12.00

vest.ro/ghiduri
-2014-2020/

4 iulie
2018,
orele
12:00

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiile22

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

Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
României

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

înv mântului
pre colar i
anterpre colar
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
10, PI 10.1
- Opera iunea A)

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

educaţionale pentru educa ia
timpurie antepre colar
(cre e) i pre colar
(gr dini e)

100.000 euro
Valoare
maxim
eligibil a
proiectului:
6.700.000
euro

Îmbun t irea
infrastructurii
educa ionale –
Apel dedicat
înv mântului
obligatoriu
(PROGRAMUL

Cre terea
accesului,
calit ii i a
atractivit ii
educa iei,
contribuind la

cu excepţia
municipiilor
reşedinţ de
judeţ eligibile în
cadrul Axei
prioritare 4 a
POR
Institu ii ale
administraţiei
publice locale
aferente
entit ţilor
menţionate
Forme
asociative între
unit ţile
administrativteritoriale
men ionate
si Institu ii ale
administraţiei
publice locale
Unit ţi
administrativteritoriale
Institu ii ale
administraţiei
publice locale
aflate în

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

Construc ia/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/
echiparea infrastructurii
educaţionale pentru
înv mântul general
obligatoriu (şcoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei

Valoare
minim
eligibil :
100.000
euro
Valoare
maxim

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

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

Minim 2%

9 iulie
2018,
orele
12:00

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiileeducatieformareinclusiv23
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

OPERA IONAL
REGIONAL, AP
10, OS 10.1–
Opera iunea B)

cre terea ratei
de participare la
diferite
niveluri de
educa ie,
la reducerea
abandonului
colar i a
p r sirii timpurii
a colii, la o rat
mai mare de
absolvire a
înv mântului
obligatoriu i la
cre terea ratei
de tranzi ie spre
niveluri
superioare de
educa ie.

subordinea sau
coordonarea
autorit ţii
publice locale
desprinse din
aparatul
Prim riei/
Consiliului
Judeţean,
cu bugetul
aprobat prin
HCL/HCJ,
care deruleaz
proceduri de
achiziţii publice
având
personalitate
juridic
Forme
asociative între
unit ţile
administrativteritoriale
men ionate
i institu ii ale
administraţiei
publice locale

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

Activit i eligibile

preg titoare)
Nu sunt eligibile proiectele
care propun exclusiv
realizarea de lucr ri f r
autoriza ie de construire sau
propun exclusiv dotarea
unit ţii de infrastructur .

Valoarea
grantului
eligibil :
6.700.000
euro

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

formareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Uniunea
European i
Guvernul
României

Îmbun t irea
infrastructurii
educa ionale –
Apel dedicat
înv mântului
profesional şi
tehnic, înv are
pe tot parcursul
vie ii
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL, AP
10, PI 10.1, OS
10.2)

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

Uniunea
European i

Îmbun t irea
calit ii vie ii
popula iei în

Prin O.S. 13.1
se urm reşte
îmbun t ţirea

Unit ţi
administrativteritoriale,
cu excepţia
municipiilor
reşedinţ de
judeţ eligibile în
cadrul Axei
prioritare 4 a
POR
Institu ii ale
administraţiei
publice locale
aferente
entit ţilor
menţionate
Forme
asociative între
unit ţile
administrativteritoriale
men ionate
si
Institu ii ale
administraţiei
publice locale
Unit ile
administrativ-

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

Activit i eligibile

Buletin informativ nr.7

Valoarea
grantului

Termen
limit

Resurse
Web

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

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

Minim 2%

10 iulie
2018,
orele
12:00

http://regioadrcentru.ro/1
0-1investitiileeducatieformareinclusivformareprofesionalapentrudobandirea-decompetente-siinvatare-petot-parcursulvietii-prindezvoltareainfrastructurilo
r-de-educatiesi-formar/

A.

Valoarea
total eligibil
a cererii de

Minim 2%

Deschis
depunerii:
30

http://regioadrcentru.ro/2
1680-2/
25
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Guvernul
României

oraşele mici şi
mijlocii din
România
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
REGIONAL,
AP 13, OS 13.1)

serviciilor
sociale,
educaţionale şi
culturalrecreative,
precum i
îmbun t ţirea
spa iilor publice
urbane din
ora ele de mici
dimensiuni, cu
implica ii asupra
îmbun t ţirii
calit ţii vieţii
populaţiei, în
general

teritoriale
ora e/municipii,
sub 100.000 de
locuitori,cu
excep ia celor
40 de municipii
re edin de
jude ;
Parteneriate
dintre unit ile
administrativteritoriale
ora e/municipii
(un ora /
municipiu)
eligibile în
cadrul O.S. 13.1
i/sau cu
UAT jude ul
i/sau cu
institu ii
publice cu
personalitate
juridic din
subordinea UAT
ora /municipiu/
jude , acreditate
ca furnizori de

îmbun t ţirea serviciilor
sociale, educaţionale i
cultural-recreative
B.
îmbun t ţirea spa iilor
publice urbane
Valoarea eligibil a
investiţiei de baz aferente
infrastructurii publice din
categoria B, de mai sus,
trebuie s reprezinte
maximum 50% din valoarea
eligibil a investiţiei de baz
a proiectului.

finanţare:
minim
100.000 euro
maxim
5.000.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

aprilie
2018, ora
12.00
Termen
limit de
depunere:
30 august
2018, ora
12.00
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Programul
„Europa pentru
cet eni′′

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Sensibilizarea
publicului cu
privire la
memoria
istoric , la
istoria i la
valorile comune,
precum i la
scopul Uniunii,
i anume,
promovarea
p cii, a
valorilor sale i
a bun st rii
cet enilor s i
prin încurajarea
dezbaterii, a
reflec iei i a
cre rii de re ele
Încurajarea
particip rii
democratice i
civice a
cet enilor

servicii sociale
i/sau cu ONGuri acreditate ca
furnizori de
servicii sociale.
Autorit i
publice
locale/regionale,
federa ii/asocia i
de autorit i
locale, comitete
de înfr ire,
reţele de
localit ţi
înfr ţite,
organiza ii ale
societ ii civile,
institu ii de
înv mânt i de
cercetare,
organiza ii
culturale, de
tineret,
asocia ii de
supravie uitori,
asocia ii ale
ora elor
înfr ite,
organiza ii

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

Buletin informativ nr.7

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Dou componente sunt avute
în vedere prin aceast
cerere:
1. „Memoria european ′′
2. „Implicarea democratic i
participarea civic
” (3 m suri):
•infr iri între ora e/
municipalit i,
•re ele de ora e/
municipalit i i
•proiecte ale societ ii civile.

Variabil

Variabil

1 martie
2018
3 septembrie
2018

http://europape
ntrucetateni.eu
/
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

la nivelul UE
printr-o
în elegere mai
bun a
procesului de
elaborare a
politicilor
Uniunii i
prin promovarea
oportunit ilor
de angajament
societal i
intercultural i
de voluntariat la
nivelul Uniunii

de cercetare a
politicilor
publice
europene, think
-tank-uri etc.
Aplican ii i
partenerii pot
proveni din cele
28 de state
membre ale
Uniunii
Europene.
Dintre rile
nemembre UE,
Muntenegru,
Republica
Serbia, Fosta
Republic
Iugoslav a
Macedoniei i
Albania au
semnat
memorandumuri
de în elegere
privind
participarea lor
la programul
Europa pentru
cet eni 2014-

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili

2020, devenind
astfel eligibile.
Autorit i
publice
Companii /
întreprinderi
Institu ii
publice/private
Institu ii colare
Institu ii
universitare
Organiza ii
Nonguvernamen
tale

Activit i eligibile

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
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

Buletin informativ nr.7

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

Beneficiari
eligibili

Consolidarea
Institu ii de
sistemului
înv mânt
na ional
superior publice
de CDl prin
si private
intensificarea
acreditate;
colabor rii in
Institute
cercetarea
Na ionale de
europeana de
CDl;
excelenta;
Alte organiza ii
Consolidarea
de cercetare
sistemului
de drept public
na ional
sau privat;
de CDl prin
Agen i
intensificarea
economici
cooper rii
(IMM-uri si
interna ionale –
întreprinderi
lansarea de
mari);
apeluri
Unit i de
tematice
administra ie
comune in
publica locala
parteneriat cu
sau centrala;
Organiza ii
alte tari,
nonguvernament
activit i
comune de
ale.
cercetare, echipe
Entit ile
de cercetare
men ionate mai
mixte, in
sus

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

Activit i eligibile

- 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.
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.

Buletin informativ nr.7

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
situa ia in
care
Romania
este
partener in
proiectul
transna ional

-

Depunere
continua

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

Uniunea
European

Program de
finan are

Prevenirea şi
combaterea
violen ei pe
motive de gen şi a
violen ei
împotriva
copiilor

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

vederea
acces rii
altor fonduri
disponibile prin
programele de
cercetaredezvoltare
la nivel
interna ional;
Cre terea
vizibilit ii
României la
nivel
interna ional in
domeniul
cercet rii si
inov rii.

pot participa la
competi ia
trans-na ionala
ca unic
partener (parte
romana) sau
in parteneriat cu
alte institu ii
din Romania.
Institu iile,
altele decât cele
prev zute in OG
57/2002 cu
modific rile si
complet rile
ulterioare, pot
participa in
acest tip de
proiecte doar cu
finan are
proprie.

Prevenirea i
combaterea
tuturor formelor
de violen
împotriva
copiilor,

Orice entitate
public sau
privat orientat
non-profit:
autorit i
publice (locale,
regionale, na

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

Buletin informativ nr.7

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Prevenirea violenţei bazate
pe gen
Protecţia şi sprijinirea
victimelor şi a martorilor
violenţei domestice
Coordonarea şi/sau
adaptarea serviciilor de

Minim 75.000
euro /proiect

Minim 20%

13 noiembrie
2018

https://ec.euro
pa.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/en
/opportunities/
rec/topics/rec-
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Finan ator

Uniunea
European

Program de
finan are

Sprijin pentru
autorit ile
publice în
îndeplinirea
obiectivelor
uniunii energetice
(PROGRAMUL
ORIZONT
2020)

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

tinerilor i
femeilor,
precum
i violen a
împotriva altor
grupuri expuse
riscului i
protejarea
victimelor unei
astfel de
violen e

ionale),
asocia ii,
ONG-uri,
universit i i
coli, etc.
Proiectele din
cadrul acestui
apel pot fi
naţionale sau
transnaţionale
Proiectul trebuie
s aib
minimum 2
parteneri.

asistenţ pentru sprijinirea
celor care sunt victime ale
violenţei sexuale şi de
gen pentru a include
refugiaţii şi migranţii
Prevenire şi r spuns la
violenţa sexual şi violenţa
pe motive de gen
Promovarea integr rii
politicilor de salvare a
copiilor în diferite contexte şi
sectoare, cum ar fi cluburile
sportive şi organizaţii,
activit ţi extra-curriculare
şi/sau petrecere a timpului
liber/ cluburi de recreere/
organizaţii pentru copii

Implicarea
autorit ilor
locale i
regionale pentru
îndeplinirea
obiectivelor
stabilite
pentru realizarea
independen ei
energetice i
eficacit ii

Orice entitate
constituit
legal pe
teritoriul unui
stat eligibil
Sunt eligibile
statele
membre UE,
rile asociate la
program,
organiza iile

Propunerile ar trebui sa
vizeze concentrarea
acţiunii propuse asupra unuia
dintre urmatoarele puncte:
asigurarea unei mai bune
calit ţi şi a unei coerenţe în
ceea ce priveşte m surile de
Eficienţ energetic puse
în aplicare prin

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

rdap-gbv-ag2018.html

Variabil

0%

4 septembrie
2018

https://ec.euro
pa.eu/research/
participants/po
rtal/desktop/en
/opportunities/
h2020/topics/l
c-sc3-ee-162018-20192020.html
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

utiliz rii
acesteia în
Uniunea
European

interna ionale
Cel puţin 3
entit ţi trebuie
implicate într-un
proiect.

coordonarea consolidate a
diferitelor niveluri
administrative;
sprijinirea autorit ţilor
publice în elaborarea foilor
de parcurs de tranziţie care s
sublinieze în mod clar calea
c tre obiectivele europene pe
termen lung pentru 2050.
Acţiunile trebuie s fie strâns
legate de initiaţivele
Convenţiei primarilor şi/sau
ale oraşelor şi comunit ţilor
Inteligente

Valoarea
grantului

Buletin informativ nr.7

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/41
9

APELURI NELANSATE
PROGRAMUL OPERA IONAL INFRASTRUCTURA MARE

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Refacerea
ecosistemelor
degradate
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
INFRASTRUCT

Menţinerea şi
refacerea
ecosistemelor
degradate şi a
serviciilor
furnizate

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

Administratori
desemna i în
condi iile
legisla iei
specifice i/sau
proprietari ai

Men inerea i refacerea
ecosistemelor forestiere i a
serviciilor furnizate
Men inerea i refacerea
ecosistemelor lacustre i de
ape curg toare i a

Maxim
5.000.000
euro/ proiect
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

URA MARE, AP
4, OS 4.1)

(împ duriri,
coridoare
ecologice etc.),
situate în afara
ariilor naturale
protejate

fondului
forestier
na ional aflat în
proprietate
public
Administratori
desemna i în
condi iile
legisla iei
specifice
i/sau proprietari
ai apelor de
suprafa aflate
în proprietate
public
Administratori
desemna i în
condi iile
legisla iei
specifice i /sau
proprietari de
paji ti
permanente
aflate în
proprietate
public
Administratori
desemna i în

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

serviciilor furnizate
Men inerea i refacerea
ecosistemelor de paji ti i a
serviciilor furnizate
Men inerea i refacerea
ecosistemelor de pe teri i a
serviciilor furnizate
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Finan ator

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Program de
finan are

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

Obiectivul
programului

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

Beneficiari
eligibili
condi iile
legisla iei
specific i
/sau proprietari
de pe teri
aflate în
proprietate
public
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
juridic în vederea
implement rii
proiectului

Buletin informativ nr.7

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

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
adecvate pentru atenuarea
riscurilor identificate, astfel
încît s se ating riscul
acceptabil.
Utilizarea infrastructurii
verzi va fi considerat o

NA
Buget alocat
apelului:
4.258.790
euro

Pentru
beneficiari
autorit i
publice
locale/
institu ii
subordonate
acestora,
finan ate de
la bugetul de
local:
Minim
2%
Pentru
beneficiari
institu ii
centrale,
finan ate de
la bugetul de
stat:
Minim 15%

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/33
2/anun%C5%
A3-privindpublicareaspreconsultarepublic%C4%8
3-a-ghiduluisolicitantuluiproiecte-noipentruobiectivulspecific-4-3%E2%80%9D
reducereasuprafe%C5%
A3elor35
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

op iune prioritar pentru
ac iunile de decontaminare
(bio-decontaminarea siturilor
poluate).

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Programe
regionale de
îngrijire a
gravidei şi
copilului
etapa II
(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

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

Furnizarea programelor şi
serviciilor de s n tate
esenţiale de preven ie,
depistare precoce, diagnostic
i tratament precoce prenatal
Activit i de informare,
educare, conştientizare a
grupului int al serviciilor
de îngrijire a gravidei i
copilului

Termen
limit

Resurse
Web

poluateistoric%E2%8
0%9D-dincadrulprogramuluiopera%C5%A
3ionalinfrastructur%
C4%83-mare2014-2020

PROGRAMUL OPERA IONAL CAPITAL UMAN
Spitalele publice
cu servicii de
obstetric ginecologie de
nivelul III care
au competen
la nivelul
regiunii de
dezvoltare
vizate de proiect
Parteneri
eligibili:
Ministerul
S n t ii
Institu iile i
structurile de

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7

Valoarea
maxim
eligibil a unui
proiect per
fiecare din
regiunile
vizate de
prezentul ghid
este de
2.000.000
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/26
3/am-pocupublic%C4%8
3-%C3%AEnconsultareghidulsolicitantuluiconditiispecifice%E2
%80%9D%E2%80%9D
programe36
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

patologii

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;
Autorit i ale
administra iei
publice locale;
Autorit i
publice spitalele

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

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

regionale-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.7
Termen
limit

Resurse
Web

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;
Alte institu ii
care desf oar
activit i în
domeniul
s n t ii
publice la nivel
na ional,
regional,
jude ean sau
local;
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL S LAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITU IONAL
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

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
specialitate ale
Ministerului
S n t ii, care
desf oar
activit i în
domeniul
s n t ii
publice la nivel
na ional,

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

Buletin informativ nr.7

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Sprijinirea dezvolt rii/
furniz rii de servicii/
accesului la servicii integrate,
ex.:
•cazare temporar ,
•servicii de asisten
psiho-socio-medical ,

Valoarea
maxim
eligibil a unui
proiect este
de 300.000
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/n
outati-amoi/details/6/3
64/am-pocupublic%C4%83

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)
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Servicii sociale
pentru
persoanele f r
ad post
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,

Reducerea
num rului de
persoane
aparţinând
grupurilor
vulnerabile
(persoane fara
adapost) prin

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

Autorit ile
centrale şi locale
Cu
responsabilit i
în domeniu,
în parteneri
at cu actorii
sociali relevan i
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

OS 4.4)

furnizarea unor
servicii sociale/
medicale/ socioprofesionale/ de
formare
profesional
adecvate
nevoilor
specifice

Furnizori de
servicii sociale
în condi iile
legii singuri sau
în parteneriat cu
actori relevan i

•continuarea/ reintegrarea în
sistemul de educa ie,
•furnizarea de m suri active
de ocupare, consiliere,
formare, reinser ie/
acompaniere socioprofesional în vederea
inser iei/reinser iei socio
-profesionale, m suri de
acompaniament etc.)
destinate persoanelor f r
ad post, în concordanţ cu
nevoile specifice, inclusiv
prin utilizarea de solu ii
inovatoare în furnizarea
serviciilor de baz .
Serviciile sociale adresate
persoanelor f r ad post au
drept scop asigurarea de
g zduire pe perioad
determinat , asociat cu
acordarea unor servicii de
consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare social , în
concordanţ cu nevoile
individuale identificate.
Prioritatea este furnizarea de
servicii sociale, de ocupare,
psihologice etc grupului tinta

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web

-ghidulsolicitantuluicondi%C5%A3i
i-specifice%E2%80%9Ese
rvicii-socialepentrupersoanelef%C4%83r%C4
%83ad%C4%83pos
t%E2%80%9Dap-4-pi-9-ii-os4-4
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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,

Obiectivul
programului

Reducerea
num rului de
persoane
apar inând
grupurilor
vulnerabile prin
furnizarea unor
servicii sociale/

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.

Activit i eligibile

si nu investitia in resursele
umane din sistem (formare
profesionala etc). Astfel,
activitatea de furnizare
de servicii sociale si /sau de
ocupare, educationale etc
persoanelor fara adapost (asa
cum e ea descrisa mai sus)
trebuie sa reprezinte 80% din
proiect (element de
eligibilitate proiect), iar
activitatile suport
(destinate resurselor umane
din sistem: formare
profesionala etc.) vor
reprezenta maxim 20% din
activitatile proiectului si
implicit si din bugetul
aferent activitatilor
proiectului
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

Buletin informativ nr.7

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

OS 4.4)

medicale/
socioprofesional
e/de
formare
profesional
adecvate
nevoilor
specifice

organiza ii ale
vârstnicilor)
Autorit i
publice locale în
parteneriat cu
actorii sociali
relevan i (de ex.
organiza ii
ale vârstnicilor)

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
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

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
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

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

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
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

Buletin informativ nr.7

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

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
m suri
preventive
de evitare a
separ rii
copilului de
familie i de
institu ionalizare

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

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

(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
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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Buletin informativ nr.7

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoare
minim
proiect:
450.000 euro
Valoarea
maxim :
1.300.000
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/40
7/spreconsultare,ghidul-pocu%E2%80%9C
serviciisociale%C8%99isocioprofesionalela-nivelulcomunit%C4
%83%C8%9B
ii-pentrucopii%C8%99itineri%E2%80
%9D

HG nr691/2015, identificarea
nevoilor acestor copii,
referirea lor c tre serviciile
de s n tate i de
educa ie etc).
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Servicii sociale i
socio-profesionale
la nivelul
comunit ii
pentru copii i
tineri
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.12, 4.13,
4.14)

Accelerarea
tranziţiei de la
îngrijirea
instituţional la
îngrijirea
alternativ
pentru copiii
lipsiţi de
îngrijire
p rinteasc

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

Autorit i
publice locale
cu
responsabilit i
în domeniul
protec iei
copilului
Furnizori
de servicii
sociale
acredita i
în condi iile
legii
Solicitan ii pot
depune
proiecte
individual sau în
parteneriat

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
Sprijin pentru furnizarea de
programe de asisten
tinerilor (cu vârsta pân în 18
ani sau pân la 26 ani dac
urmeaz programe de
educa ie/ formare)
asisten i sociali şi a celei de
asisten i maternali i
dezvoltarea de programe de
identificare i monitorizare a
copiilor afla i în risc de
separare de familie
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
func ionarea
grupurilor de
ac iune local
pentru
implementarea
strategiilor de
dezvoltare
local la nivelul
ora elor cu
peste 20.000
locuitori
Etapa a III-a
a mecanismului
DLRC–
Dezvoltare
Local Plasat
sub
Responsabilitatea
Comunit ii
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 5,
OS 5.1.)

Combaterea
s r ciei i a
excluziunii
sociale de la
nivel urban,
prin stimularea
implic rii
comunit ilor în
dezvoltarea
local , prin
formarea unui
parteneriat local
i
implementarea
unor Strategii de
Dezvoltare
Local

Grupurile de
Acţiune Local
ale c ror
Strategii de
Dezvoltare
Local
au fost
selectate spre
finan are în
cadrul Etapei II–
Selectarea
Strategiilor de
Dezvoltare
Local

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

Activit i eligibile

Ac iuni pentru
îmbun t irea capacit ii
GAL de a gestiona i
implementa în mod eficient
i eficace SDL (inclusiv
cursuri de formare a
personalului GAL);
Sprijin logistic pentru
func ionarea GAL, inclusiv
cheltuieli de func ionare,
costurile legate de
organizarea de reuniuni,
întâlniri i evenimente,
asigurarea materialelor
consumabile i de birou,
mobilier, arhivare, a
echipamentelor TIC i soft
-uri specializate
necesare desf ur rii
eficiente a activit ii;
Sprijinirea beneficiarilor
POCU/ POR pentru
preg tirea i implementarea
proiectelor finan ate prin
POCU/ POR;
Sprijin pentru înt rirea
capacit ii GAL pentru
selec ia propunerilor de

Buletin informativ nr.7

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Valoarea
maxim
eligibil a unui
proiect este
de maxim
15% din
bugetul POCU
aferent
fiec rei
Strategii de
Dezvoltare
Local
selectat în
cadrul etapei
II a
mecanismului
DLRC

Minim 0%

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/an
unturifinantari/2390am-pocupublica-inconsultarepublicaghidulsolicitantuluisprijin-pentrufunctionareagrupurilor-deactiune-localapentruimplementarea
-strategiilorde-dezvoltarelocala-laniveluloraselor-cupeste-20-000locuitori
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

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

Variabil

Apel
nelansat

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

proiecte/fi elor de proiect
POR/POCU;
Sprijin pentru înt rirea
capacit ii GAL pentru
monitorizarea proiectelor
finan ate din bugetul SDL;
Activit i pentru cre terea
gradului de informare a
beneficiarilor i poten ialilor
beneficiari i a membrilor
comunit ii vizate de SDL;
Sprijin pentru activit ile
de comunicare referitoare la
interven iile aferente POCU/
POR, inclusiv derularea
activit ilor de publicitate i
informare (ex. realizarea i
distribuirea materialelor
informative şi publicitare,
organizarea de conferin e,
forumuri, prezent ri, etc.).
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

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

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

Agenţii,structuri
/ alte organisme
aflate în
subordinea/
coordonarea
MEN şi alte

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

Buletin informativ nr.7
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

OPERA IONAL
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 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

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;

proiect este
de 1.700.000
euro

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

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
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

solicitan i
eligibili i/sau
urm toarele
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

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.7
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Buletin informativ nr.7

Activit i eligibile

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Termen
limit

Resurse
Web

Realizarea i validarea
mecanismelor institu ionale
i de curriculum na ional
obligatoriu pentru educa ia i
îngrijirea copiilor cu vârsta
cuprins între 0-2 ani;
Implementarea unui sistem
de asigurarea calit ii
educa iei antepre colare;
Instituirea i sus inerea
parteneriatelor locale;
Formarea profesional
specializat unitar , ini ial
i/sau continu a unui
num r suficient de cadre
didactice calificate (educatori
puericultori);
Sprijinirea familiilor în
îndeplinirea rolului de

În cadrul
prezentei
cereri de
propuneri de
proiecte se va
selecta un
singur proiect
în valoare de
27.029.412
euro

Variabil

Apel
nelansat

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/28
5/am-pocupublic%C4%8
3-%C3%AEnconsultare-gscseduca%C8%9
Bie-decalitate%C3%AEncre%C8%99ela-nivelnational%E2%
80%9D

subordonate,
Instituţii/
agenţii
guvernamentale
cu atribuţii în
domeniul
incluziunii
sociale,
-uri
Uniunea
European i
Guvernul
Romaniei

Educa ie de
calitate în cre e
la nivel na ional
(PROGRAMUL
OPERA IONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10.i, O.S. 6.2, O.S.
6.6)

Cre terea
particip rii la
înv ţ mântul
ante-pre 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 roma
i a celor din
mediul
rural;
Îmbun t irea
competen elor

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

Ministerul
Educa iei
Na ionale
(MEN)
Partenerii
eligibili pot fi:
Agenţii,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MEN
şi alte
organisme
publice cu
atribuţii în
domeniul
educaţiei
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activit i eligibile

personalului
didactic din
înv mântul
preuniversitar în
vederea
promov rii
unor servicii
educaţionale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor i a
unei coli
incluzive.

şi form rii
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calit ii în
înv mântul
preuniversitar;
Instituţii de
înv ţ mânt
(ISCED 0-2)
acreditate,
publice şi
private, din
reţeaua şcolar
naţional ;
Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere
şcolar şi
servicii
alternative,
publici şi
privaţi;
Autorit ile
publice locale
cu atribu ii în
domeniul

parteneri în experien a
educa ional timpurie a
copiilor lor, în special în
cazul familiilor cu dificult i
economice;
Pilotarea resurselor
didactice aferente curriculum
-ului na ional obligatoriu
pentru înv mântul
antepre colar

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

Valoarea
grantului

Contribu i
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.7
Termen
limit

Resurse
Web
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Finan ator

Program de
finan are

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili
educaţiei de
nivel
preuniversitar;
ONGuri;
Parteneri sociali
din înv ţ mântul
preuniversitar
(ex. organizaţii
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.7
Termen
limit

Resurse
Web
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