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OPIS APELURI DESCHISE


PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL – 7 apeluri
POR/2018/1/ P.I. 1.1./Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice – PAG. 4
POR/2017/4/4.1/1– Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă – PAG. 6
POR/2017/4/4,2/1 – Reconversia și refuncționalitatea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de
județ – PAG. 9
POR/2017/4/4,3/1 – Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din
România – PAG. 11
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 – PAG. 14
POR2017/4/4,5/1 – Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă – PAG 15
POR/2019/8.1/O.S3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale Operaţiunea C – Grup vulnerabil copii – PAG 16



PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE – 2 apeluri
POIM/4/O.S. 4.3. – Decontaminarea siturilor poluate istoric – PAG. 19
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POIM/6/O.S. 6.1. – Sprijinirea investițiilor în capacități de producer energie electrică și/sau termică din biomasă/biogaz și energie geotermală –
PAG. 20


PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – 1 apel
PNDR 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală – PAG. 22



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN – 3 apeluri
POCU/5/ O.S. 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 – PAG. 24
POCU/6/ P.i. 10.i/O.S. 6.3, 6.5, 6.6 – Curriculum national obligatoriu actualizat pentru învățământul primar și gimnazial – PAG. 26
POCU/6/Pi 10i/ O.S. 6.2, O.S. 6.6 – Educație de calitate în creșe la nivel national – PAG. 29



MINISTERUL MEDIULUI – 1 apel
Sisteme fotovoltaice pentru gospodării isolate – PAG. 31

•

Programul ‘’Europa pentru cetățeni’’ – PAG. 32

•

PROGRAMUL ERASMUS+ - PAG. 34



Proiecte de cercetare ERA-NET/ERANET Cofund – PAG. 35



Programul de competitivitate pentru întreprinderi și IMM-uri Cosme – PAG. 37



Reţele de planificare a acţiunii – URBACT III – PAG. 39
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OPIS APELURI NELANSATE


PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ – 1 apel
PNDR/5.1 - Sprijin pentru investiţii în acţiuni preventive menite să reducă consecinţele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi
evenimentelor catastrofale – beneficiari publici – PAG 41



PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN – 4 apeluri
POCU/4/PI 9. iv/OS 3.9 – Măsuri de outplacement – adaptarea lucrătorilor disponibilizați/concediați la schimbare – PAG. 42
POCU/3/ OS 4.9 – Programe regionale de îngrijire a gravidei și copilului – etapa a II-a – PAG. 45
POCU/4/ OS 4.4 – Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost – PAG. 50
POCU/4/ OS 4.4 – Bunicii comunității . Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici – PAG. 52



PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL – 1 apeluri
POR/2019/8/8.2.B – Îmbunătățirea calității și a eficienței ingrijirii spitalicești de urgență – PAG. 54
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Minim 50%

Termen
limită de
depunere:
13.04.2019

https://www.n
ordvest.ro/ghiduri
-2014-2020/

APELURI DESCHISE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
parcurilor
științifice și
tehnologice
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
1, PI 1.1,
Operaţiunea B)

Creşterea
inovării în firme
prin susţinerea
entităților de
inovare şi
transfer
btehnologic în
domenii de
specializare
inteligentă

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Componenta
investiţională
aferentă
ajutorului de stat
regional se
acordă
parteneriatului
dintre membrii
asocierii în
participaţiune
constituite în
vederea creării
parcului
ştiinţific şi
tehnologic
(instituţie de
învăţământ
superior
acreditată şi/ sau
o unitate de

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:
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

Minim
100.000 euro
și maximum
valoarea
alocării
regionale
pentru
prezentul apel
Pentru
componenta de
minimis:
maximum de
200.000 euro
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului
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Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

cercetare
dezvoltare, pe
de o parte şi
regii autonome,
companii
naţionale,
societăţi
comerciale,
administraţia
publică locală,
asociaţii
patronale sau
profesionale,
persoane fizice,
investitori
români sau
străini

oferite de angajaţii parcurilor
ştiinţifice şi tehnologice)

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

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

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

Unitățile
administrativteritoriale
municipii
reședință de
județ
Parteneriate
dintre unitatea
administrativteritorială
municipiul
reședință de
județ, cu
excepţia
municipiului
Tulcea, cu
oraşe/ municipii/
comune din
zona funcţională
urbană a
municipiului,
aflate în
vecinătatea
teritorială a
acestuia

A. Investiții destinate
îmbunătățirii transportului
public urban de călători
Achiziționarea de material
rulant (tramvaie),
modernizarea materialului
rulant existent (tramvaie),
achiziționarea de troleibuze,
achiziționarea de autobuze,
construirea/modernizarea/
reabilitarea/ extinderea
traseelor de transport public
electric, construirea/
modernizarea/reabilitarea
depourilor aferente
transportului public, inclusiv
infrastructura tehnică
aferentă, construirea/
modernizarea stațiilor de
transport public, crearea/
extinderea/modernizarea
sistemelor de bilete integrate
pentru călători („ebilete”
sau „e-ticketing”), crearea/
modernizarea/ extinderea de
benzi separate, folosite

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
500.000
euro
Maxim
20.000.000
euro
Pentru
cererile de
finanțare ce
conțin
activităţi
complement
are privind,
minimum,
infrastructur
a de
transport
public şi
mijloacele
de transport
public:

Minim 2 %

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.1)
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Termen
limită de
depunere:
29
martie
2019
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului
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SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Unitatea
administrativteritorială
judeţul inclusiv
cu posibilitatea
parteneriatului
cu unitatea
administrativteritorială
municipiul
reşedinţă
de judeţ eligibil

exclusive pentru vehiculele
de transport public de
călători,
Configurarea/reconfigurarea
infrastructurii rutiere pe
străzile urbane deservite de
transportul public de călători,
Construirea/modernizarea/rea
bilitarea infrastructurii rutiere
utilizate prioritar de
transportul public de călători.
B. Investiții destinate
transportului electric și
nemotorizat
Achiziționarea și instalarea
stațiilor de reîncărcare
a automobilelor electrice ṣi
electrice hibride, construirea
/ modernizarea/ reabilitarea/
extinderea pistelor/traseelor
pentru bicicliști, crearea/
modernizarea/ extinderea
sistemelor de închiriere
de biciclete („bike-sharing”),
construirea/ modernizarea/
extinderea de zone și trasee
pietonale şi semi-pietonale,
instalarea sistemelor de

maxim
25.000.000
euro

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web

reducere/interzicere a
circulației autoturismelor
în anumite zone.
C. Alte investiții destinate
reducerii emisiilor de CO2 în
zona urbană Crearea
/modernizarea /extinderea
sistemelor de management al
traficului, plantarea de
aliniamente de arbori și
arbuști, construirea parcărilor
de tip „park and ride”.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Reconversia și
refuncționalizar
ea terenurilor și
suprafețelor
degradate,
vacante sau
neutilizate din
municipiile
reședință de
județ

Reconversia
funcțională
și/sau
reutilizarea unor
terenuri și
suprafețe
abandonate și
neutilizate din
interiorul
municipiilor
reşedinţă de
judeţ şi
transformarea
lor în zone de
agrement și
petrecere a
timpului liber
pentru
comunitate

Unitate
administrativteritorială
municipiu
reședință de
județ
(excluzând
localitățile din
zona funcțională
urbană)

- demolarea clădirilor (ce nu
aparţin patrimoniului
naţional cultural) situate pe
terenurile supuse
intervențiilor;
- defrișarea vegetației
existente și salubrizarea
terenului;
- acțiuni de modelare a
terenului;
- amenajare spații verzi;
- achiziția și montarea
elementelor constructive de
tipul foișoare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare,spaţii
pentru întreţinere/vestiare,
scene etc.;
- realizare de alei pietonale,
piste pentru bicicliști, creare
trotuare;
- dotare cu mobilier urban;
- realizarea sistemului de
iluminat și/sau de irigații pe
terenul supus intervenției,
- realizare sisteme de
supraveghere video si/sau
Wi-Fi în spațiile publice;

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
5.000.000
euro

Minim 2 %

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00

http://regioadrcentru.ro/42-realizareade-actiunidestinateimbunatatiriimediuluiurbanrevitalizariioraselorregenerarii-sidecontaminarii
-terenurilorindustrialedezafectateinclusivzonelor-dereconversiereducer/

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.2)
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Termen
limită de
depunere:
29
martie
2019

9

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web

- înlocuire și/sau racordare la
utilități publice a terenului
obiect al investiției.
- modernizarea străzilor
urbane ce asigură acesul
direct către terenurile supuse
intervenției;
- crearea de facilități pentru
recreere pe terenurile
amenajate (ex. zone speciale
pentru sport, locuri de joacă
pentru copii, etc.).
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia
integrată de dezvoltare
urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 20142020.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Îmbunătățirea
regenerării
fizice,
economice și
sociale a
comunităților
marginalizate
în municipiile
reședință de
județ din
România

Reducerea
numărului
populației
cuprinsă în
zonele
marginalizate la
nivelul
municipiilor –
reședință de
județ in
regiunile mai
putin dezvoltate

Unități
Administrativ
Teritoriale
Municipiu Reședință de
județ
Parteneriate
între UATuriMunicipiu
- Reședință de
județ (ca lideri
de parteneriat)
si instituții
publice locale:
- structurile
specializate
din cadrul/
subordinea
autorităților
administrației
publice locale ṣi
autoritățile
executive din
unitățile
administrativeteritoriale
organizate la

a. Investiţii în clădiri, unde
clădirea propusă pentru
construcție/ reabilitare/
modernizare, obiect al
proiectului, trebuie să fie
destinată utilizării publice
pentru activități educative,
culturale și recreative,
socio-culturale, fiind de tipul
centru de zi (categoria
servicii sociale fără cazare),
precum:
- centru de recreere şi
dezvoltare personală
/centre multifuncționale;
- clădire din proprietatea sau
administrarea unui furnizor
public de servicii sociale în
care se desfășoară activitati
educative, culturale si
recreative, socio-culturale,
etc.
b. Investitii în facilități
precum zone verzi de mici
dimensiuni, piețe publice,
scuaruri, părculețe,
locuri de joacă pentru copii,
precum și facilități

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
5.000.000
euro

Minim 2 %

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.3)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Termen
limită de
depunere:
29
martie
2019
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului
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Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

nivel de
municipiu
reședință
de județ și
județ;
- unitățile
sanitare,
unitățile de
învățământ ṣi
alte instituții
publice
locale nivel de
municipiu
reședință
de județ și
județ care
dezvoltă, la
nivel comunitar,
servicii
sociale
integrate.

pentru activități sportive și
recreaționale (ex. terenuri de
sport, etc)
c. Investiţii în lucrări de
construcție/ reabilitare/
modernizare a tuturor
tipurilor de utilități de bază
la scară mică, de tipul:
- lucrări edilitare – extinderi,
branşamente,
racorduri (apă, gaze, canal,
electrica, termoficare),
inclusiv lucrări de refacere a
pavajelor, devieri si
modificari ale retelelor de
utilitati deja existente
- lucrările de construcție/
reabilitare/ modernizare a
utilități publice
d. Investiţii în construcția/
reabilitarea/ modernizarea
străzilor de importanță
secundară, inclusiv trotuare,
piste pentru bicicliști, alei
pietonale, căi de acces
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia integrată
de dezvoltare urbană, selectat

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

de către Autoritatea Urbană
și cuprins în Documentul
Justificativ pentru fonduri
ESI 2014-2020.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
calității
infrastructurii
în vederea
asigurării
accesului
sporit la
educație
timpurie ṣi
sprijinirea
participării
părinților pe
piața forței de
muncă

Asigurarea
accesului sporit
la educație
timpurie în
vedere asigurării
unor rezultate
educaționale
mai bune ṣi
sprijinirea
participării
părinților pe
piața forței de
muncă

Unități
administrativteritoriale
Instituții ale
administrației
publice locale
aferente
entităţilor
menţionate
anterior
Forme
asociative între
unitățile
administrativ
teritoriale ṣi
instituții ale
administrației
publice locale.
Liderul
asociației va fi
reprezentat de
unitatea
administrativ
teritorială.

Construcția/ reabilitarea/
modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii
educaționale pentru educația
timpurie anteprescolar
(creșe) și preșcolară
(grădinițe)
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia
integrată de dezvoltare
urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 20142020.

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

Minim 2%

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.4)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Termen
limită de
depunere:
29
martie
2019
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creșterea
calității
infrastructurii
educaționale
relevante
pentru piața
forței de muncă

Îmbunătățirea
disponibilității,
calității și
relevanței
infrastructurii
educaționale și
al dotării

Unități
administrativteritoriale
Instituții ale
administrației
publice locale
Forme
asociative între
unitățile
administrativ
teritoriale
ṣi instituții ale
administrației
publice locale

Construcția/ reabilitarea/
modernizarea/extinderea/
echiparea infrastructurii
educaționale pentru
învățământul profesional ṣi
tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții (licee
tehnologice ṣi scoli
profesionale).
Proiectul trebuie să fie
cuprins în strategia
integrată de dezvoltare
urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins
în Documentul Justificativ
pentru fonduri ESI 20142020.

Valoarea
totală
eligibilă a
cererii de
finanțare:
Minim
100.000
euro
Maxim
6.700.000
euro

Minim 2%

Deschis
depunerii:
21 august
2017, ora
10.00

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
4, OS 4.5)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Termen
limită de
depunere:
29
martie
2019
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Creşterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup vulnerabil:
copii

Închiderea
centrelor de
plasament în
vederea
dezinstituţionali
zării copiilor
protejați în
aceste instituții

Direcțiile
Generale de
Asistenţă
Socială şi
Protecția
Copilului din
județele care se
regăsesc în Lista
de prioritizarea
elaborată de
Autoritatea
Națională pentru
Protecția
Drepturilor
Copilului şi
Adopție.
Acestea pot
încheia
parteneriate cu:
Unități
administrative
teritoriale, alte
entități de drept
public aflate în
subordinea UAT
şi care
desfășoară
activități în

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, PI
8.1, OS 8.3C)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Activități eligibile

Construcția/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/
dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără
componentă rezidențială,
destinată copiilor;
Construcția/ reabilitarea
/modernizarea/ dotarea de
case de tip familial pentru
copii.

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Valoarea
minimă
eligibilă a unui
proiect este de
200.000 euro,
iar valoarea
maximă
eligibilă este
de 1.000.000
euro

Minim 2%

Deschider ea
apelului: 1
martie 2019,
ora 12.00

https://www.n
ordvest.ro/ghiduri
-2014-2020/

Termen
limită: 1 iulie
2019

Un centru de plasament poate
fi închis prin înființarea a cel
puțin unei case de tip familial
și înființarea sau, după caz,
reabilitarea unui centru de zi.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

domeniul social;
Entități de drept
privat, acreditate
ca furnizori de
servicii sociale,
conform
legislaţiei
aplicabile în
vigoare:
asociații şi
fundații,
inclusiv filiale
ale asociațiilor
şi fundațiilor
internaționale
recunoscute în
conformitate cu
legislația în
vigoare în
România sau
unități de cult/
structuri ale
cultelor
aparținând
cultelor
religioase
recunoscute în
România şi
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

constituite
conform
statutului sau
codului canonic
al cultului
respectiv,
inclusiv fundații
şi asociații
constituite de
culte

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Decontaminarea
siturilor
poluate istoric

Implementarea
unor măsuri de
decontaminare
şi ecologizare a
unor situri
contaminate şi
abandonate
deţinute de
autorităţile
publice sau
pentru care
acestea au
responsabilitate
în procesul de
decontaminare.

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Pentru
beneficiari
autorități
publice
locale/
instituții
subordonate
acestora,
finanțate de
la bugetul de
local:
Minim
2%
Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de
la bugetul de
stat:
Minim 15%

Termen
limită de
depunere:
31 decembrie
2020

http://www.fo
nduriue.ro/presa/no
utati-amoi/details/6/47
6/am-poimlanseaz%C4%
83-apelul-deproiectepentrudecontaminare
a-siturilorpoluate-istoric

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE,
AP4, OS 4.3)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Autorităţile
publice sau alte
instituții
publice, inclusiv
structuri
subordonate
acestora, pentru
situri
contaminate
istoric aflate în
proprietate sau
puse la
dispoziţia
acestora de către
proprietar –
printr-un act
juridic în vederea
implementării
proiectului

Proiectele vor cuprinde
activităţi de decontaminare şi
ecologizare a siturilor
poluate istoric, inclusiv
refacerea ecosistemelor
naturale şi asigurarea calităţii
solului în vederea protejării
sănătăţii umane. Investiţiile
propuse spre finanţare se vor
concentra pe diminuarea
riscului existent pentru
sănătatea umană şi pentru
mediu cauzat de activităţile
industriale desfăşurate în
trecut şi instituirea de măsuri
adecvate pentru atenuarea
riscurilor identificate, astfel
încît să se atingă riscul
acceptabil.
Utilizarea infrastructurii
verzi va fi considerată o
opțiune prioritară pentru
acțiunile de decontaminare
(bio-decontaminarea siturilor
poluate).

NA
Buget alocat
apelului:
5.716.409
euro
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Sprijinirea
investiţiilor în
capacităţi de
producere
energie
electrică şi/sau
termică din
biomasă/biogaz
şi energie
geotermală

Creşterea
ponderii
energiei
regenerabile în
totalul
consumului
de energie
primară,
ca rezultat al
investiţiilor de
creştere a puterii
instalate de
producere a
energiei
electrice şi
termice din
resurse
regenerabile mai
puţin exploatate.
Reducerea
emisiilor de
carbon în
atmosferă
generate de
sectorul
energetic prin
înlocuirea unei
părţi din

Unități
administrativ
teritoriale
Asociațiile de
Dezvoltare
Intercomunitară
Societăți
comerciale
care au ca
activitate
producerea de
energie în
scopul
comercializării

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
URA MARE, AP
6, OS 6.1)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Activități eligibile

Realizarea şi/sau
modernizarea capacităţilor
de producere energie
electrică şi termică în
cogenerare din biomasă şi
biogaz;
Realizarea şi/sau
modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei
termice din biomasă
sau biogaz;
Realizarea şi/sau
modernizare
a capacităţilor
de producţie a energiei
electrice din biomasă
sau biogaz;
Realizarea şi/sau
modernizarea capacităţilor
de producţie a energiei
termice din energie
geotermală

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Maxim
15.000.000
euro

2% pentru
proiecte
având
ca beneficiari
unități
administr
ativ
-teritoriale și
ADI,
pentru
cheltuielile
eligibile care
nu intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat

Deschidere
depunere
de
proiecte:
17 iulie
2017, ora
10

http://www.fo
nduriue.ro/calendarlansari/details/
5/31/calendarlans%C4%83ri
-obiectivulspecific-6-1cre%C5%9Fte
reaproduc%C5%
A3iei-deenergie-dinresurseregenerabilemaipu%C5%A3in
-exploatatebiomas%C4%
83,-biogaz,geotermal-,sectoruldistribu%C8%
9Bie

Închidere
depunere
de
proiecte:
01.07.2019
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

cantitatea de
combustibili
fosili consumaţi
în fiecare an
(cărbune, gaz
natural).
Reducerea
emisiilor de
carbon în
atmosferă
generate de
sectorul
energetic prin
înlocuirea unei
părţi din
cantitatea de
combustibili
fosili consumaţi
în fiecare an
(cărbune, gaz
natural).

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană

Sprijin pentru
implementarea
acțiunilor în
cadrul strategiei
de dezvoltare
locală

· Stimularea
inovării;
· Consolidarea
identității locale
și a profilului
local;
· Îmbunătățirea
calității vieții și
a atractivității
zonei locale;
· Soluționarea
problemelor
demografice;
· Crearea și
păstrarea
locurilor de
muncă în zonele
LEADER;
· Îmbunătățirea
egalității de
șanse pentru
tineri, femei,
persoane în
vârstă, persoane
cu dizabilități și
membrii
minorităților;

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

0%

Deschidere
depunere
de
proiecte:
17 aprilie
2017

https://portal.a
fir.info/inform
atii_generale_
pndr_investitii
_prin_pndr_m
_19_leader_s
m19_2_actiuni
_in_strategia_
de_dezvoltare
_locala

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA, 19.2)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Entitati juridice
private/publice,
stabilite prin fisa
masurii din
Strategia de
Dezvoltare
Locala, cu
respectarea
prevederilor din
Regulamentului
Uniunii
Europene
1305/2013;
In cazul in
care in Strategia
de Dezvoltare
Locala s-a
identificat
oportunitatea
dezvoltarii unor
operatiuni de
interes public
pentru
comunitate si
teritoriul
respectiv, pentru

• Contributia la diversificarea
activitatilor economice nonagricole si incurajarea
micilor intreprinzatori din
spatiul LEADER;
• Crearea, imbunatatirea si
diversificarea facilitatilor de
dezvoltare economica,
infrastructura fizica locala la
scara mica, inclusiv
broadband (infrastructura de
banda larga) si a serviciilor
de baza;
• Cresterea atractivitatii
zonelor LEADER si
diminuarea migratiei
populatiei, in special a
tinerilor;
• Îmbunatatirea incluziunii
sociale inclusiv in ceea ce
priveste grupurile minoritare/
etnice, protejarea si
conservarea patrimoniului
natural si cultural rural;
• Diversificarea ofertei
turistice, incurajarea
initiativelor de dezvoltare

SPRIJINUL
NERAMBUR
SABIL va fi
de până la
100% dar nu
mai mult de
200.000 Euro/
proiect.

Închidere
depunere
de
proiecte:
31
decembrie
2023
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului
· Creșterea
competitivității
la nivel local;
· Conservarea
resurselor și
protecția
mediului
natural·
Aplicarea unei
abordări
integrate și
multisectoriale.

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

care niciun alt
locala cu un grad ridicat de
solicitant nu-si integrare socio-economica
manifesta
teritoriala.
interesul, GAL
poate fi
beneficiar cu
conditia aplicarii
masurilor de
evitare a
conflictului de
interese;
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Implementarea
strategiilor de
dezvoltare
locală în
comunitățile
marginalizate
din zona rurală
și/ sau în orașe
cu o populație
de până la
20.000 locuitori

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
și excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
din zona rurală
și orașe cu o
populație de
până la 20.000
locuitori prin
implementarea
de măsuri/
operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului
de DLRC

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Variabilă

Termen
limită de
depunere:
31.05.2019

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-opopula%C8%9
Bie-de-

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 5,
OS 5.2)

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Autoritățile
locale cu
responsabilități
în domeniu, în
parteneriat cu
actorii sociali
relevanți/
Furnizori de
servicii sociale
în condițiile
legii
Entități
relevante pentru
implementarea
proiectelor
aferente SDL
selectate

Propunerile de proiecte vor
conține obligatoriu (element
de eligibilitate):
- o măsură de sprijinire a
dezvoltării/ furnizării de
servicii (sociale/ sociomedicale/ medico-socioeducaționale) aferentă cel
puțin unui proiect hard de
infrastructură socială finanțat
în cadrul unei SDL prin
măsura LEADER în cadrul
PNDR 2014-2020 și
- o măsură din domeniul
ocupării forței de muncă,
respectiv sprijin pentru
accesul și/sau menținerea pe
piața muncii și/sau susținerea
antreprenoriatului în cadrul
comunității
- împreună cu alte măsuri,
dintre domeniile vizate de
celelalte activități principale,
dacă este cazul, în funcție de
nevoile identificate la nivelul
teritoriului eligibil vizat de
proiectul POCU

Valoarea
maximă a
unui proiect
este de 1
milion de euro

24

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

p%C3%A2n%
C4%83-la-20000locuitori%E2
%80%9D

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Curriculum
național
obligatoriu
actualizat
pentru
învățământul
primar și
gimnazial

Reducerea
părăsirii
timpurii a școlii
prin măsuri
integrate de
prevenire și de
asigurare a
oportunităților
egale pentru
elevii
aparținând
grupurilor
vulnerabile, cu
accent pe elevii
aparținând
minorității romă
și elevii din
mediul rural/
comunitățile
dezavantajate
socio-economic;
Creșterea
numărului
de oferte
educaționale
orientate pe
formarea de
competențe și pe

Ministerul
Educației
Naționale
și Cercetării
Științifice și
agenții,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MENCS și alte
organisme
publice cu
atribuții în
domeniul
educației și
formării
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calității în
învățământul
preuniversitar
Partenerii pot fi:
Agenții,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/

Măsuri de asigurare a
oportunităților egale pentru
copiii în risc de abandon
școlar, în special prin
programe de sprijin
individualizat și adaptare
curriculară, dezvoltare de
resurse și materiale noi
de învățare.
Reformarea/validarea/pilotar
ea curriculumului național
școlar obligatoriu (inclusiv
pentru învățământul special
și învățământul de tip a doua
șansă) în vederea orientării
pe formarea de competențe
cheie și pe nevoile de
dezvoltare ale elevilor pentru
i învățământul primar și
secundar, inclusiv prin
utilizarea de soluții
digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale
didactice care sprijină
implementarea
curriculumului revizuit
(ghiduri, resurse educaționale
pentru elevi și cadre

Maxim
38.250.000
euro

6.3
Curriculum
național
pentru
învățământul
primar și
gimnazial –
30.12.2020
6.5
Curriculum
național
pentru
învățământul
primar și
gimnazial –
20.12.2020
6.6
Curriculum
național
pentru
învățământul
primar și
gimnazial –
30.12.2020
6.6 Educație
de calitate în
creșe la nivel

30
Decembrie
2020 sau la
semnarea
contractului
de finanțare

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, PI
10i, O.S. 6.3, 6.5,
6.6)
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Web

26

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

utilizarea de
soluții
digitale/de tip
TIC în
procesul de
predare;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic
din învățământul
pre-universitar
în vederea
promovării
unor servicii
educaționale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor și a
unei scoli
incluzive.

coordonarea
MENCS și alte
organisme
publice cu
atribuții în
domeniul
educației și
formării
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calității în
învățământul
preuniversitar;
Instituții de
învățământ
(ISCED 2)
acreditate,
publice și
private, din
rețeaua școlară
națională
Furnizori de
servicii de
orientare,
consiliere,
mediere

didactice), în special cele de
tipul resurselor educaționale
deschise.
Perfecționarea profesională
specializată pentru
personalul didactic din
învățământul preuniversitar
gimnazial în vederea
extinderii utilizării metodelor
activ-participative de
educație bazate pe noul
curriculum centrat pe
competențe cheie și pe
nevoile elevilor, în special în
cazul personalului care
lucrează cu copiii aparținând
grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii aparținând
minorității romă, copii cu
nevoi speciale, copii din
comunitățile dezavantajate
socioeconomic.

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

national –
30.12.2019
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

școlară și
servicii
alternative,
publici și
privați;
ANP și instituții
subordonate;
Autoritățile
publice locale
cu atribuții în
domeniul
educației de
nivel
preuniversitar;
ONG-uri;
Parteneri sociali
din
învățământul
preuniversitar
(ex. organizații
sindicale).
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Educație de
calitate în creșe la
nivel național

Creșterea
participării la
învăţământul
antepreșcolar și
preșcolar, în
special a
grupurilor cu
risc de părăsire
timpurie a școlii,
cu accent pe
copiii aparținând
minorității roma
și a celor din
mediul rural
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
preuniversitar în
vederea
promovării unor
servicii
educaționale de
calitate orientate
pe nevoile
elevilor și a unei
școli incluzive

Ministerul
Educației
Naționale
(MEN)
Partenerii
eligibili pot fi:
Agenţii,
structuri/alte
organisme aflate
în subordinea/
coordonarea
MEN şi alte
organisme
publice cu
atribuţii în
domeniul
educaţiei şi
formării
profesionale,
inclusiv
asigurarea
calității în
învățământul
preuniversitar;
Instituţii de
învăţământ
acreditate,
publice şi

Dezvoltarea unui cadru
instituțional coerent pentru
educaţia şi îngrijirea copiilor
antepreşcolari (ex. cadrul de
management instituţional,
cadrul curricular metodologic
naţional, promovare de bune
practici educaţionale pentru
Educație si Îngrijire Copii
Preșcolari – EÎCP etc.).

Valoarea
eligibilă
maximă a
proiectului
este de
4.000.000 euro

-

Termen
limită de
depunere:
30 decembrie
2019

https://www.f
onduristructurale.ro/
programoperational/2/
programuloperationalcapital-uman

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 6, OS
6.2 & 6.6)
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web

private.Furnizori
de servicii de
orientare,
consiliere,
mediere şcolară
şi servicii
alternative,
publici şi
privaţi;
Autoritățile
publice locale
cu atribuții în
domeniul
educaţiei de
nivel
preuniversitar;
ONG-uri;
Instituții/agenții
guvernamentale
cu atribuții în
domeniul
incluziunii
sociale;
Parteneri sociali
din învățământul
preuniversitar
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Ministerul
Mediului

Sisteme
fotovoltaice
pentru gospodării
izolate

Creşterea
eficienţei
energetice,
îmbunătăţirea
calităţii aerului
şi reducerea
emisiilor de
gaze cu efect de
seră prin
producerea de
energie electrică
din surse
regenerabile la
locuinţele
situate la cel
puţin de 2 km
faţă de reţeaua
naţională de
distribuţie a
energiei
electrice şi prin
reducerea
utilizării
combustibililor
convenţional

Locuinţele
situate la cel
puţin de 2 km
faţă de reţeaua
naţională de
distribuţie a
energiei
electrice

Finanţarea achiziţionării şi
instalării sistemelor de
panouri fotovoltaice care
folosesc sursele de energie
regenerabilă, nepoluante.

Finanţarea
programului se
realizează din
veniturile
Fondului
pentru mediu
rezultate din
vânzarea
certificatelor
de emisii de
gaze cu efect
de seră, în
limita sumelor
prevăzute cu
această
destinaţie prin
bugetul anual
al Fondului
pentru mediu,
aprobat
conform legii

0% dar nu
mai mult de
25.000 lei
inclusiv
TVA, pentru
fiecare
sistem
fotovoltaic
care
deserveşte o
gospodărie

Programul se
derulează
multianual

https://www.af
m.ro/fotovoltai
ce_izolate_ghi
d_finantare.ph
p

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

31

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană

Programul
„Europa pentru
cetățeni′′

Sensibilizarea
publicului cu
privire la
memoria
istorică, la
istoria și la
valorile comune,
precum și la
scopul Uniunii,
și anume,
promovarea
păcii, a
valorilor sale și
a bunăstării
cetățenilor săi
prin încurajarea
dezbaterii, a
reflecției și a
creării de rețele
Încurajarea
participării
democratice și
civice a
cetățenilor
la nivelul UE
printr-o

Autorități
publice
locale/regionale,
federații/asociați
de autorități
locale, comitete
de înfrățire,
reţele de
localităţi
înfrăţite,
organizații ale
societății civile,
instituții de
învățământ și de
cercetare,
organizații
culturale, de
tineret,
asociații de
supraviețuitori,
asociații ale
orașelor
înfrățite,
organizații
de cercetare a
politicilor
publice
europene, think

Două componente sunt avute
în vedere prin această
cerere:
1. „Memoria europeană′′
2. „Implicarea democratică și
participarea civică
” (3 măsuri):
•infrățiri între orașe/
municipalități,
•rețele de orașe/
municipalități și
•proiecte ale societății civile.

Variabilă

Variabilă

Variabil

http://europape
ntrucetateni.eu
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înțelegere mai
bună a
procesului de
elaborare a
politicilor
Uniunii și
prin promovarea
oportunităților
de angajament
societal și
intercultural și
de voluntariat la
nivelul Uniunii
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-tank-uri etc.
Aplicanții și
partenerii pot
proveni din cele
28 de state
membre ale
Uniunii
Europene.
Dintre țările
nemembre UE,
Muntenegru,
Republica
Serbia, Fosta
Republică
Iugoslavă a
Macedoniei și
Albania au
semnat
memorandumuri
de înțelegere
privind
participarea lor
la programul
Europa pentru
cetățeni 20142020, devenind
astfel eligibile.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Uniunea
Europeană

PROGRAMUL
ERASMUS+

Îmbunătățirea
șanselor de
angajare
ale tinerilor prin
dobândirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori,
precum
si îmbunătățirea
competentelor
lingvistice

Autorități
publice
Companii /
întreprinderi
Instituții
publice/private
Instituții școlare
Instituții
universitare
Organizații
Nonguvernamen
tale

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Activități eligibile

Acțiuni gestionate de
Agenția Naționala pentru
Programe Comunitare in
Domeniul Educației si
Formarii Profesionale:
- Proiecte de mobilitate
- Parteneriate strategice
- Dialogul structurat Întâlniri ale tinerilor cu
responsabilii politicilor de
tineret
Acțiuni gestionate de
Agenția Executiva pentru
Educație, Audiovizual si
Cultura de la Bruxelles:
- ”Alianțele cunoașterii”
- ”Alianțele competentelor
sectoriale”
- Dezvoltarea capacitații
instituționale in domeniul
tineretului
- Evenimente majore
Serviciul European de
Voluntariat
- Jean Monet
- Masterat in cotutela
- Sprijin pentru politici
- Sport

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Variabilă

Variabilă

Variabil

http://www.era
smusplus.ro/
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Guvernul
Romaniei

Proiecte de
cercetare
ERANET
/ ERANET
Cofund

Consolidarea
sistemului
național
de CDl prin
intensificarea
colaborării in
cercetarea
europeana de
excelenta;
Consolidarea
sistemului
național
de CDl prin
intensificarea
cooperării
internaționale –
lansarea de
apeluri
tematice
comune in
parteneriat cu
alte tari,
activități
comune de

Instituții de
învățământ
superior publice
si private
acreditate;
Institute
Naționale de
CDl;
Alte organizații
de cercetare
de drept public
sau privat;
Agenți
economici
(IMM-uri si
întreprinderi
mari);
Unități de
administrație
publica locala
sau centrala;
Organizații
nonguvernament
ale.

Proiectele declarate
câștigătoare in urma
competițiilor trans-naționale
ERA-NET/ERA-NET
Cofund sunt finanțate din
fonduri publice, respectiv din
Planul NAȚIONAL de
Cercetare Dezvoltare si
Inovare pentru perioada 2015
–2020 (PNCDl III),
Programul 3 – Cooperare
europeana si internaționala,
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
următorul:
2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei;
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.

Maxim
250.000
euro, in
situația in
care
Romania
este
coordonator
ul
proiectului
transnațional;
Maxim
200.000
EUR, in
situația in
care
Romania
este
partener in
proiectul
transnațional

-

Depunere
continua

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

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

35

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

Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

cercetare, echipe
de cercetare
mixte, in
vederea
accesării
altor fonduri
disponibile prin
programele de
cercetaredezvoltare
la nivel
internațional;
Creșterea
vizibilității
României la
nivel
internațional in
domeniul
cercetării si
inovării.

Entitățile
menționate mai
sus
pot participa la
competiția
trans-naționala
ca unic
partener (parte
romana) sau
in parteneriat cu
alte instituții
din Romania.
Instituțiile,
altele decât cele
prevăzute in OG
57/2002 cu
modificările si
completările
ulterioare, pot
participa in
acest tip de
proiecte doar cu
finanțare
proprie.

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
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Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
FEBRUARIE 2019
Termen
limită

Resurse
Web
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană

Programul de
competitivitate
pentru
întreprinderi și
IMM-uri
COSME

Reducerea
decalajelor de
pe piața in
ceea ce
privește
furnizarea
de finanțări
IMM-urilor.

Întreprinderi
mici și mijlocii
Clustere
Autorități
publice

COSME furnizează
următoarele tipuri de
asistență:
•Garanții la împrumuturile
pentru IMM-urile care au
dificultăți in obținerea de
împrumuturi din sistemul
bancar
•Capital pentru fondurile de
capital de risc ce furnizează
investiții pentru IMM-urile
aflate in stadiul de extindere
si creștere
•Informații practice gratuite
și servicii directe pentru
firmele ce caută parteneri,
finanțare, informații despre
noile piețe sau despre
legislația sau programele UE
•Acțiuni de cooperare in
rețea sau de schimb de
experiența pentru cei ce
elaborează politicile
relevante, având ca scop
reducerea poverii
administrative asupra IMM
-urilor si îmbunătățirea

Variabilă

Variabilă

Termen
limită de
depunere:
31 decembrie
2020

http://www.im
m.gov.ro/cosm
e
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Buletin informativ nr.10
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Termen
limită

Resurse
Web

condițiilor-cadru pentru
afaceri
•Stabilirea de elemente de
referința si realizarea de
studii pentru îmbunătățirea
cunoștințelor si monitorizării
sectoarelor
industriale la nivel european
sau global, sau a politicilor in
domeniul IMM-urilor din
Europa.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană

Reţele de
planificare a
acţiunii –
URBACT III

Îmbunătăţirea
capacităţii
oraşelor de a
gestiona
politicile urbane
durabile şi, mai
precis, de a
elabora planuri
integrate de
acţiune urbană

Administraţii
publice locale
urbane, zone
metropolitane,
agenţii de
dezvoltare, etc.
Diferite părţi
interesate,
precum
consiliile
judeţene sau
administraţiile
naţionale/region
ale, respectiv
universităţi şi
centre de
cercetare, pot fi
implicate în
proiectarea şi
implementarea
proiectului, dacă
acţiunile vizează
interesul
oraşelor.
Reţelele de
planificare a
acţiunii reunesc
până la 10

Îmbunătăţirea capacităţilor
oraşelor de a gestiona
politicile şi practicile urbane
durabile într-un mod integrat
şi participativ;
Îmbunătăţirea planificării
durabile strategice urbane şi
a planurilor de acţiune în
orase;
Îmbunătăţirea implementării
strategiilor urbane durabile şi
a planurilor de acţiune în
oraşe;
Creşterea accesului la
cunoştintele tematice
URBACT şi împărtăşirea
knowhow-ului cu privire la
dezvoltarea urbană durabilă
pentru practicanţii şi factorii
de decizie de la toate
nivelurile (UE, naţional,
regional şi local).

Maxim
750.000
euro/proiect

Minim 15%

Termen
limită de
depunere:
17 aprilie
2019

https://urbact.
eu/
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web

parteneri din
diferite ţări
europene pentru
a împărtăşi
experienţa şi
pentru a învăţa
unul de la
celălalt.
Partenerii vor
elabora un Plan
Integrat de
Acţiune şi vor
avea
posibilitatea de
a testa câteva
soluţii la scară
mică în oraşele
lor.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

0%

Apel
nelansat

Resurse
Web

APELURI NELANSATE
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Sprijin pentru
investiţii în acţiuni
preventive menite
să reducă
consecinţele
dezastrelor
naturale,
evenimentelor
adverse şi
evenimentelor
catastrofale –
beneficiari publici
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 5.1)

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

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Entități publice
cu atribuții în
domeniu sanitarveterinar,
autorități
publice care au
în administrare
punctele de
trecere a
frontierei,
autorități
publice care au
în administrare
drumurile
publice și
administratori/
gestionari
publici ai
fondurilor
cinegetice.

Investiţii în instalatii de
dezinfecţie si dezinsecţie;
Investiţii în cresterea
capacităţii operaţionale a
laboratoarelor, prin dotarea
acestora şi achiziţia de
mijloace de transport a
probelor;
Achiziţii de camere
frigorifice pentru depozitarea
temporară a animalelor
sălbatice ucise.

Variabil
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Variabilă

Apel
nelansat

Resurse
Web

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Măsuri de
outplacement –
adaptarea
lucrătorilor
disponibilizați/
concediați la
schimbare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 3,
OS 3.9

Creșterea
șanselor de
reintegrare pe
piața muncii a
lucrătorilor care
urmează să fie
disponibilizați/
concediați prin
furnizarea de
măsuri de
outplacement

INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
SERVICIUL MANAGEMENT INSTITUȚIONAL

Angajatori
Organizații
sindicale
Organizații
patronale
Furnizori de
servicii
specializate
pentru
stimularea
ocupării forței
de muncă
Furnizori de
formare
profesională
Asociații și
fundații
Camerele de
Comerț și
Industrie

În cadrul prezentului
apel de proiecte, sunt
eligibile următoarele
activități:
•Identificarea și stabilirea de
contacte cu reprezentanții
legali ai întreprinderilor
aflate în dificultate, care
intenționează să
disponibilizeze/concedieze
individual sau colectiv
angajați, în condițiile
prevăzute de
Legea nr.53/24.01.2003
republicată (Codul
muncii), cu modificările și
completările ulterioare –
activitate relevanta și
obligatorie
•Organizarea și derularea de
măsuri active de ocupare
inclusiv outplacement,
acordate persoanelor din
grupul țintă – activități
relevante și obligatorii

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de
500.000
euro
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web

•Oferirea de sprijin în
vederea ocupării, acordat
persoanelor din grupul țintă,
prin:
ointroducerea și sprijinirea
unor forme flexibile de
ocupare, astfel încât
angajații să poată îmbina mai
ușor responsabilitățile vieții
profesionale cu viața de
familie și /sau
oIntroducerea unor modele
inovatoare de organizare a
muncii, productive și
"verzi" în întreprinderi,
practici care să asigure
sănătatea și securitatea la
locul de muncă, care
îmbunătățesc statutul profesi
onal și de sănătate al
angajaților, care asigură un
tratament egal la locul de
muncă, inclusiv pentru
nevoile lucrătorilor vârstnici.
activități relevante și
obligatorii
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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limită

Resurse
Web

•Organizarea și derularea de
campanii de promovare a
diferitelor forme flexibile de
ocupare – activități suport.
•Servicii de informare și
consiliere juridică privind
infiintarea unei societati
comerciale sau PFA,
acordate persoanelor din
grupul țintă -activități suport
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Programe
regionale de
îngrijire a
gravidei şi
copilului
- etapa II

Creșterea
numărului
de persoane care
beneficiază de
programe de
sănătate și de
servicii orientate
către prevenție,
depistare
precoce
(screening),
diagnostic și
tratament
precoce
pentru
principalele
patologii

Spitalele publice
cu servicii de
obstetricăginecologie de
nivelul III care
au competență
la nivelul
regiunii de
dezvoltare
vizate de proiect
Parteneri
eligibili:
Ministerul
Sănătății
Instituțiile și
structurile de
specialitate
ale Ministerului
Sănătății, care
desfășoară
activități în
domeniul
sănătății
publice la nivel
național,
regional,
județean și local,
cu personalitate

Furnizarea programelor şi
serviciilor de sănătate
esenţiale de prevenție,
depistare precoce, diagnostic
și tratament precoce prenatal
Activități de informare,
educare, conştientizare a
grupului țintă al serviciilor
de îngrijire a gravidei și
copilului

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect per
fiecare din
regiunile
vizate de
prezentul ghid
este de
2.000.000
euro

Variabilă

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
programeregionale-de%C3%AEngrij
ire-a-gravidei%C5%9Ficopiluluietapaii%E2%80%9
D?start=20

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4, PI
9.iv, OS 4.9)
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web

juridică, aflate
în subordinea,
coordonarea sau
sub autoritatea
Ministerului
Sănătății, cu
excepția CNAS
și a caselor de
asigurări de
sănătate;
Autorități ale
administrației
publice locale;
Autorități
publice spitalele
publice din
rețeaua
autorităților
administrației
publice locale;
ONG-uri
relevante
Furnizori de
servicii
medicale
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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limită

Resurse
Web

în sistemul
public/ conttract
cu CASS
Este obligatorie
derularea
proiectului în
parteneriatsubor
dinea
Guvernului;
Alte instituții
care desfășoară
activități în
domeniul
sănătății
publice la nivel
național,
regional,
județean sau
local;
Spitalele publice
din rețeaua
autorităților
administrației
publice locale;
Institutele sau
centrele de
sănătate publică
ca instituții
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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limită

Resurse
Web

publice
regionale sau
naționale, cu
personalitate
juridică, în
subordinea
Ministerului
Sănătății;
Instituțiile si
structurile de
specialitate ale
Ministerului
Sănătății, care
desfășoară
activități în
domeniul
sănătății
publice la nivel
național,
regional,
județean și local,
cu personalitate
juridică, aflate
în subordinea,
coordonarea sau
sub autoritatea
Ministerului
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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limită

Resurse
Web

Sănătății, cu
excepția CNAS
și a caselor de
asigurări de
sănătate;
Alți actori
relevanți (ex.
universități,
ONG-uri
relevante)
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Servicii sociale
pentru
persoanele fără
adăpost

Reducerea
numărului de
persoane
aparţinând
grupurilor
vulnerabile
(persoane fara
adapost) prin
furnizarea unor
servicii sociale/
medicale/ socioprofesionale/ de
formare
profesională
adecvate
nevoilor
specifice

Autoritățile
centrale şi locale
Cu
responsabilități
în domeniu,
în parteneri
at cu actorii
sociali relevanți
Furnizori de
servicii sociale
în condițiile
legii singuri sau
în parteneriat cu
actori relevanți

Sprijinirea dezvoltării/
furnizării de servicii/
accesului la servicii integrate,
ex.:
•cazare temporară,
•servicii de asistență
psiho-socio-medicală,
•continuarea/ reintegrarea în
sistemul de educație,
•furnizarea de măsuri active
de ocupare, consiliere,
formare, reinserție/
acompaniere socioprofesională în vederea
inserției/reinserției socio
-profesionale, măsuri de
acompaniament etc.)
destinate persoanelor fără
adăpost, în concordanţă cu
nevoile specifice, inclusiv
prin utilizarea de soluții
inovatoare în furnizarea
serviciilor de bază.
Serviciile sociale adresate
persoanelor fără adăpost au
drept scop asigurarea de
găzduire pe perioadă
determinată, asociată cu

Valoarea
maximă
eligibilă a unui
proiect este
de 300.000
euro

Variabilă

Apel
nelansat

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.4)
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui
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Termen
limită

Resurse
Web

acordarea unor servicii de
consiliere şi de reinserţie sau
reintegrare socială, în
concordanţă cu nevoile
individuale identificate.
Prioritatea este furnizarea de
servicii sociale, de ocupare,
psihologice etc grupului tinta
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
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SĂLAJ
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
Romaniei

Bunicii
comunității
Servicii sociale
și sociomedicale
pentru vârstnici

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

Furnizori de
servicii sociale
Acreditați în
condițiile legii
singuri sau în
parteneriat cu
actorii sociali
relevanți (de ex.
organizații ale
vârstnicilor)
Autorități
publice locale în
parteneriat cu
actorii sociali
relevanți (de ex.
organizații
ale vârstnicilor)

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

Valoarea
maximă a
proiectului:
400.000
euro

Variabilă

Apel
nelansat

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL
UMAN, AP 4,
OS 4.4)
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- Serviciile de îngrijire la
domiciliu privesc ajutorul
acordat de îngrijitorii formali
persoanelor vârstnice
dependente pentru efectuarea
activităților de baza și
instrumentale ale vieții
zilnice.
- Centrele de preparare și
distribuire a hranei
realizează activitățile
specifice unei cantine
sociale, precum și, după caz,
activități de distribuire a
hranei la domiciliul
persoanelor vârstnice cu
deficiențe locomotorii, prin
intermediul serviciilor de tip
masă pe roți.
Vor avea prioritate proiectele
din localitățile cu un număr
crescut de populație cu vârsta
de 55 de ani și peste și care
nu dispun de servicii sociale
de natura celor eligibile prin
acest program.
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Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Beneficiari
eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuți
a
beneficiaru
lui

Termen
limită

Resurse
Web

Uniunea
Europeană și
Guvernul
României

Îmbunătățirea
calității și a
eficienței ingrijirii
spitalicești de
urgență

8.1 Creșterea
accesibilității
serviciilor de
sănătate,
comunitare și a
celor de nivel
secundar, în
special pentru
zonele sărace și
izolate

Unităţi
administrativteritoriale și
parteneriatelor
între unităţile
administrativteritoriale și
unităţile
administrativteritoriale
autorități /
instituții ale
administrației
publice locale,
unități sanitare
publice cu
personalitate
juridică proprie,
orice alte
autorități /
instituții publice
care pot
contribui la
buna
implementare a
proiectului.

Investiţii în infrastructurile
sanitare şi sociale care
contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi
local, reducând inegalităţile
în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând
incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la
serviciile sociale, culturale și
de recreere, precum și
trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile
prestate de comunități

Valoare
minimă
eligibilă:
100.000
euro

Minim 2%

Apel
nelansat

https://www.fo
nduristructurale.ro/s
tiri/21737/pora-fost-lansatin-consultarepublicaghiduldestinatdezvoltariiinfrastructuriisanitare-sisociale

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL,
8/8.1/8.2)

8.2
Îmbunătățirea
calității și a
eficienței
îngrijirii
spitalicești de
urgență
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Valoare
maximă
eligibilă:
17.574.789
euro
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