PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
eficientei
energetice, a
gestionarii
inteligente a
energiei si a
utilizarii energiei
din surse
regenerabile in
infrastructurile
publice, inclusiv in
cladirile publice, si
in sectorul
locuintelor

Realizarea de
investitii pentru
cresterea eficientei
energetice a
cladirilor
rezidentiale

Unitatile administrativteritoriale din mediul urban
Acestea incheie un contract
cu asociatia/asociatiile de
proprietari pentru
depunerea si derularea
proiectelor

I. Masurile de crestere a eficientei energetice
includ:

lucrari de reabilitare termica a anvelopei;

lucrari de reabilitare termica a sistemului
de incalzire;

instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei din surse
regenerabile;

alte activitati suplimentare

Valoarea
totala eligibila
a cererii de
finantare:

40% din totalul
cheltuielilor
eligibile ale
proiectelor vor fi
suportate de
UAT si Asociatia
de proprietari

Apel nelansat

Apel de proiecte
pentru cladiri
rezidentiale

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP3, PI 3.1)

APEL NELANSAT
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II. Masurile conexe care contribuie la
implementarea componentelor:

inlocuirea circuitelor electrice in partile
comune - scari, subsol, etc.;

repararea elementelor de constructie ale
fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza
functionalitatea blocului de locuinte;

repararea acoperisului tip
terasa/sarpanta, inclusiv repararea
sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei, respectiv
a sistemului de colectare si evacuare a
apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip
sarpanta;

demontarea instalatiilor si a
echipamentelor montate aparent pe
fatadele/terasa blocului de locuinte,
precum si montarea/remontarea acestora
dupa efectuarea lucrarilor de interventie;

refacerea finisajelor interioare in zonele
de interventie;

repararea/refacerea canalelor de
ventilatie din apartamente in scopul
mentinerii/realizarii ventilarii naturale a
spatiilor ocupate;

repararea trotuarelor de protectie, in
scopul eliminarii infiltratiilor la
infrastructura blocului de locuinte; etc

minim
100 000 euro

maxim
5 milioane
euro

Contributia
Asociatiei de
proprietari va fi
de minim 25%
Pentru anumite
categorii de
proprietari
contributia va fi
de minim 3,5%

Informatii
suplimenta
re
http://regio-adrcentru.ro/axa-prioritara-3-1-sprijinirea-eficientei-energetice-gestionarii-inteligenteenergiei-si-utilizarii-energiei-din-surse-regenerabile-infrastructurile-publice-inclusiv-cladirile-publice/

Finantator

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Conservarea,
protejarea,
promovarea si
dezvoltarea
patrimoniului
natural si cultural
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP5, PI 5.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Impulsionarea
dezvoltarii locale
prin conservarea,
protejarea si
valorificarea
patrimoniului
cultural si a
identitatii culturale

Solicitanti eligibili

Unitati administrativteritoriale
Autoritati ale administratiei
publice centrale

Activitati eligibile

Restaurarea, protectia, conservarea si
valorificarea durabila a obiectivelor de
patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural
national (indiferent de localizare, urban sau
rural) si patrimoniu cultural local din mediul
urban.

Unitatile de cult
ONG-uri
Parteneriate intre aceste
entitati

Activitatile specifice obiectivelor de patrimoniu
cultural includ, dar nu se limiteaza la:
• Restaurarea, consolidarea, protectia si
conservarea monumentelor istorice;
• Dotari interioare (instalatii, echipamente si
dotari pentru asigurarea conditiilor de
climatizare, siguranta la foc, antiefractie);
• Dotari pentru expunerea si protectia
patrimoniului cultural mobil si imobil;
• Activitati de marketing si promovare
turistica a obiectivului restaurat, inclusiv
digitizarea acestuia, in cadrul proiectului.

Valoarea
grantului

Valoarea
minima a
proiectului:
100.000 euro

Valoarea
maxima a
proiectului:
5 milioane
euro
10 milioane
euro in cazul
obiectivelor de
patrimoniu
inscrise pe
lista UNESCO

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://regio-adrcentru.ro/5-1-conservareaprotectia-promovarea-si-dezvoltareapatrimoniului-natural-si-cultural/

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Stimularea
mobilitatii
regionale prin
conectarea
nodurilor
secundare si
tertiare la
infrastructura TENT, inclusiv a
nodurilor
multimodale

Cresterea gradului
de accesibilitate a
zonelor rurale si
urbane situate in
proximitatea retelei
TEN-T prin
modernizarea
drumurilor judetene

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP 6, PI 6.1)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Unitatile administrativteritoriale judet

Activitati eligibile



Unitati administrativteritoriale in parteneriat:
judet(e) - municipiu(i)/
oras(e)/ comuna(e)
Pentru traseele ce parcurg
mai multe judete se vor
incheia acorduri de
parteneriat sau acorduri
cadru de colaborare cu
rolul de a asigura cadrul
legal de cooperare in
derularea si implementarea
proiectelor inter-conectate.
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modernizarea si reabilitarea retelei de
drumuri judetene (inclusiv poduri si
podete, acces la proprietati - aflate in
domeniul public) care asigura
conectivitatea, directa sau indirecta cu
reteaua TEN-T, construirea unor noi
segmente de drum judetean pentru
conectarea la autostrazi sau drumuri
expres;
constructia / modernizarea variantelor
ocolitoare cu statut de drum judetean ce
vor face parte din drumul judetean
respectiv, construirea/realizarea de
sensuri giratorii si alte elemente pentru
cresterea sigurantei circulatiei.
construirea/ modernizarea/ reabilitarea
de pasaje/noduri rutiere (construirea doar
pentru asigurarea conectivitatii directe la
autostrazi TEN T a drumurilor judetene)
si construirea pasarelelor pietonale;
construirea/modernizarea de statii pentru
transport public pe traseul drumului
judetean;
realizarea de investitii destinate
sigurantei rutiere pentru pietoni si
biciclisti (trasee pietonale si piste pentru
biciclisti unde situatia din teren o
permite), inclusiv semnalistica verticala
pentru treceri de pietoni cu alimentare
fotovoltaica;
realizarea de perdele forestiere si
parapeti pentru protectie, aparari de
maluri si consolidari de versanti,
realizarea de investitii suplimentare
pentru protectia drumului respectiv fata
de efectele generate de conditii
meteorologice extreme (provocate de
schimbari climatice sau alte cauze
exceptionale) – inundatii, viscol etc .

Valoarea
grantului

Valoare
minima
eligibila:
1.000.000
euro

Valoarea
maxima
eligibila este
de 50.000.000
euro, cu
exceptia
proiectelor
care se
realizeaza in
parteneriat
intre mai
multe unitati
administrative
(judete), caz
in care
valoarea
maxima
eligibila este
de 69.500.000
euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://regio-adrcentru.ro/6-1-stimularea-mobilitatii-regionale-prin-conectarea-infrastructurilor-rutiereregionale-la-infrastructura-ten-t/

Finantator

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Masuri integrate
pentru tinerii
NEETs someri din
Regiunile Centru,
Sud-Est si SudMuntenia
PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPITAL UMAN
(AP 1, OS 1.1 SI
1.2)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Cresterea ocuparii
tinerilor NEETs
someri cu varsta
intre 16 - 24 ani,
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare si cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia)

Entitati relevante (furnizori
de formare, furnizori de
servicii de ocupare/
evaluare si certificare a
competentelor, sindicate,
patronate, ONG-uri/
organizatii de tineret etc.) in
parteneriat cu angajatori

Masuri care nu intra sub incidenta ajutorului
de minimis:

Angajatori

Masuri eligibile in cadrul pachetului integrat schema de ajutor de minimis:

Imbunatatirea
nivelului de
competente,
inclusiv prin
evaluarea si
certificarea
competentelor
dobandite in sistem
non-formal si
informal al tinerilor
NEETs someri cu
varsta intre 16 - 24
ani, inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidenta in
regiunile eligibile
(Centru, Sud-Est si
Sud Muntenia

Activitati eligibile

A. Masuri obligatorii minime pentru grupul tinta
B. Alte masuri necesare derularii proiectului
(management de proiect, informare si
publicitate, recrutare grup tinta etc.).
Cheltuielile aferente acestor masuri nu vor
depasi maximum 20% din bugetul proiectului.

A. Consiliere profesionala - masura obligatorie
a fi implementata in cadrul proiectului.
B. Alte masuri in functie de sansele de
angajare ale fiecarui tanar:

Formare profesionala adaptata nevoilor
specifice ale grupului tinta, precum si in
acord cu nevoile de competente la nivelul
intreprinderii. Formarea profesionala
trebuie sa fie certificata ANC si
recunoscuta la nivel national.

Evaluare si certificare pentru
recunoasterea competentelor dobandite
in context informal si non-formal

Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin
acordarea de sprijin financiar
angajatorilor)

Stagii pentru absolventii de invatamant
superior (inclusiv prin acordarea de
sprijin financiar angajatorilor)

Angajare pe locuri de munca nou create,
inclusiv prin acordarea de stimulente
financiare angajatorilor

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 100.000
euro.

In conditiile
schemei de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima a
entitatii juridice
beneficiare de
ajutor de
minimis este
0%.

Apel nelansat

Valoarea
maxima
eligibila per
entitate
juridica
beneficiara de
ajutor de
minimis nu
poate depasi
echivalentul in
lei a 200.000
euro.

Pentru partea
de buget
gestionata de
solicitant si sau
partener care nu
va/ nu vor
beneficia de
ajutor de
minimis,
cofinantarea
privata minima
variaza intre 2%
si 5%.

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/30.10/gcsc.ap1.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Obiectivul
programului

Incluziunea sociala
si combaterea
saraciei in
comunitatile
marginalizate roma

Reducerea
numarului de
persoane aflate in
risc de saracie si
excluziune sociala
din comunitatile
marginalizate in
care exista
populatie
apartinand
minoritatii roma

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
4)

APEL NELANSAT

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Autoritatile publice locale
cu responsabilitati in
domeniu, in parteneriat cu
actori cu expertiza
relevanta pentru actiunile
selectate;

1. Realizarea de analize complexe la nivel de
comunitate (non-CLLD)

ONG-uri in parteneriat cu
actori cu expertiza
relevanta pentru actiunile
selectate.

3. Sprijin pentru cresterea accesului si
participarii la educatia timpurie/invatamant
primar si secundar si reducerea parasirii
timpurii a scolii prin acordarea unor pachete
integrate

2. Actiuni de facilitare si mediere pentru
identificarea si consolidarea de parteneriate
pentru rezolvarea problemelor comunitatii
printr-o abordare participativa.

4. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe
piata muncii, precum si pentru participarea la
programe de ucenicie si stagii a persoanelor
din cadrul comunitatilor marginalizate, inclusiv
prin
masuri de acompaniere si alte tipuri de
interventii identificate ca fiind necesare.
5. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul
comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu
6. Furnizarea de servicii integrate pentru copii,
tineri, adulti/parinti etc
7. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii
sociale/furnizarea de servicii in cadrul
centrelor comunitare integrate medico-sociale.
8. Campanii de informare si
constientizare/actiuni specifice in domeniul
combaterii discriminarii, precum si pentru
implicarea activa/voluntariatul membrilor
comunitatii in solutionarea problemelor cu
care se confrunta comunitatea.
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Valoarea
grantului

Pentru
regiunile mai
putin
dezvoltate:
valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 1.000.000
euro, iar
valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a
2.000.000
euro
Pentru
regiunea
Bucuresti
Ilfov: valoarea
minima
eligibila a unui
proiect este
de 200.000
euro, iar
valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a 500.000
euro

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/09.10/GSAP4.draft.09.10.2015.pdf

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijin pregatitor
pentru animarea
comunitatii din
cadrul oraselor cu
populatie de peste
20.000 de locuitori

Abordarea
Dezvoltarii Locale
plasata sub
Responsabilitatea
Comunitatii (DLRC)
vizeaza
combaterea
saraciei si a
excluziunii sociale,
de la nivel urban,
prin stimularea
implicarii
comunitatilor in
dezvoltarea locala,
prin formarea unui
parteneriat local si
implementarea
unor strategii
integrate de
dezvoltare locala.

Autoritatile locale cu
responsabilitati in domeniu
in parteneriat cu actorii
sociali relevanti sau cu GAL

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
5, PI 9.iv, OS 5.1)

APEL NELANSAT
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Activitati eligibile

Sprijin pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala (Activitati de dezvoltare
comunitara integrata):


Autoritatea locala care
aplica pentru acest sprijin
trebuie sa reprezinte un
oras cu peste 20.000
locuitori
Teritoriul acoperit de
strategia DLRC trebuie sa
vizeze o populatie cuprinsa
intre 10.000 si 150.000 de
locuitori




Animare parteneri sociali si/ sau
demararea infiintarii noului GAL/
adaptarea GAL deja infiintat conform
cerintelor DLRC pentru perioada 20142020
Demarcare zonei/lor urbane
marginalizate adresate
Elaborarea SDL si a listei de operatiuni/
proiectele prin care GAL considera ca vor
fi atinse obiectivele strategiei

Valoarea
grantului

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a maxim
70.000 euro

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/30.10/clld.5.1.pdf

Finantator

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Inregistrarea la
Serviciul Public de
Ocupare a tinerilor
NEETs inactivi

Cresterea
numarului tinerilor
NEETs inactivi
inregistrati la
Serviciul Public de
Ocupare

MMFPSPV/ SPO (inclusiv
unitatile cu personalitate
juridica din subordinea sa)
in parteneriat cu entitati cu
activitate relevanta (inclusiv
structuri ale tinerilor)

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
2, PI 8.ii, OS 2.3)

Activitati eligibile



APEL NELANSAT
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Derularea de activitati pentru
identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu
accent pe aceia cu nivel scazut de
competente si care au dificultati in a se
integra social, precum si pentru
transmiterea datelor relevante ale
acestora la SPO in vederea inregistrarii.
De asemenea, vor fi furnizate informatii
relevante vis-a-vis de posibilitatea de a
beneficia de sprijin pentru gasirea unui
loc de munca de calitate/ posibilitatea
deschiderii unei afaceri pe cont-propriu
sau de urmare a unui program de
formare, precum si oportunitati de
reintoarcere in sistemul de educatie
Derularea de campanii de informare şi
conştientizare dedicate tinerilor din
categoria NEETs
Extinderea si modernizarea sistemelor
platforme de tip „bursa online a locurilor
de munca”, instrumente de mediere pe
piata muncii (job matching), in special
cei apartinând categoriilor vulnerabile
Monitorizarea masurilor dedicate
tinerilor NEETs.

Valoarea
grantului

valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a maxim
49.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

2%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/CU/POSDRU/Ghid.26.10.2015.p
df

Finantator

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Formarea
personalului
implicat in
implementarea
programelor
prioritare de
sanatate
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPIAL UMAN, AP
4, PI 9.iv, OS 4.8)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Elaborarea unul
proiect cu
acoperire la nivelul
national care sa
vizeze
imbunatatirea
nivelului de
competente al
profesionistilor din
sectorul medical

Ministerul Sanatatii/
autoritati publice (inclusiv
cei din autoritatile de
sanatate publica, institutele
şi institutiile medicale)
singure sau in parteneriat
cu actori relevanti
(universitati, ONG-uri, etc.)

Sprijin pentru creşterea capacitatii tehnice a
personalului implicat in implementarea
programelor prioritare de sanatate la nivel
national şi local (nivel regional, judetean) (ex.
medici, asistenti, alt personal relevant implicat
in asigurarea calitatii serviciilor etc.) prin
furnizarea de programe de formare,
participare la schimburi de experienta/
schimburi de bune practici, inclusiv in
contextul actiunilor de cooperare
transnationale

Valoarea
maxima
eligibila a unui
proiect nu
poate depasi
echivalentul in
lei a maxim
5.000.000
euro

Profesionistii din sectorul medical angajati in
cadrul infrastructurii nou construite prin POR
(axa prioritara 8 – obiectivul specific 8.1) pot
primi sprijin cu prioritate prin POCU dupa ce
investitiile in infrastructura au fost realizate si
serviciile medicale sunt asigurate

Contributia
beneficiarului

2-5%

Termen
limita

Apel nelansat
Ghidul
solicitantului
este supus
consultarii
pâna la data
de 26
noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriue.ro/files/programe/CU/POCU2014/06.11/Ghid.AP4.pdf

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea de sinergii
cu actiunile de CDI
ale programuluicadru ORIZONT
2020 al Uniunii
Europene şi alte
programe CDI
internationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
COMPETITIVITATE
, AP 1, Actiunea
1.1.3)

Obiectivul
programului

Sprijinirea
proiectelor de CD
si Inovare care
participa direct la
competitiile
ORIZONT 2020,

care
complementeaza
prin activitatile
propuse obiectivele
unor apeluri
propuse pentru
competitiile
ORIZONT 2020

APEL NELANSAT
sau care se
adreseaza intaririi
capacitatii
administrative a
institutiilor de CD si
Inovare din
România de a
realiza aplicatii
pentru proiecte si
apeluri la nivel
European si
mondial.
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Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

a) Organizatii de cercetare

Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor
domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa
3 la ghid:

Este considerata
organizatie de cercetare o
entitate, precum o
universitate sau un institut
de cercetare, indiferent de
statutul sau juridic sau de
modul sau de finantare, al
carei scop principal este de
a realiza in mod
independent cercetare
fundamentala, cercetare
industriala sau dezvoltare
experimentala sau de a
disemina la scara larga
rezultatele unor astfel de
activitati prin predare,
publicare sau transfer de
cunostinte








Tipuri de proiecte:



b) Intreprinderi cu obiect de
activitate cercetaredezvoltare
Este considerata
intreprindere orice entitate
care desfaşoara o activitate
economica, indiferent de
forma juridica şi de
dimensiunea acesteia
(micro, mica, mijlocie,
mare).

Specializare inteligenta
Bioeconomia
Tehnologia informatiei şi a comunicatiilor,
spatiu si securitate
Energie, mediu si schimbari climatice
Eco-nano-tehnologii si materiale
avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes
national.




Proiecte de cercetare-inovare atat pentru
organizatii de cercetare cat si pentru
intreprinderi
Proiecte de cercetare-inovare pentru
intreprinderi mici si mijlocii
Proiecte suport pentru organizatii de
cercetare
Proiecte de investitii in infrastructura CD
pentru organizatii de cercetare

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Pentru
organizatii de
cercetare - 0%
din costurile
eligibile.

Pentru
intreprinderi,
cotele de
finantare se
calculeaza ca
procent din
costurile eligibile
ale proiectului,
pe categorii de
activitati şi in
functie de tipul
intreprinderii
(mare, mijlocie,
mica)

Termen
limita

Apel nelansat
Ghidul
solicitantului
este supus
consultarii
pâna la data
de 27
noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/06.11/Ghid.solicitant.pdf

Finantator
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Sprijin pentru
actiunile de
informare privind
politica agricola
comuna (PAC)
pentru anul 2016

NOU!
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Obiectivul
programului

Finantarea
unor actiuni de
informare care au
ca scop sa ajute la
explicarea,
punerea in aplicare
si dezvoltarea
politicii agricole
comune si sa
sensibilizeze
publicul in privinta
continutului si
obiectivelor
acesteia, sa
informeze fermierii
si alte parti
interesate care isi
desfasoara
activitatea in
zonele rurale si sa
promoveze
modelul european
de agricultura,
precum si sa-i ajute
pe cetateni sa il
inteleaga.

Solicitanti eligibili

Entitatati juridice cu sediul
intr-un stat membru al UE:
organizatii non-profit
(private sau publice);
autoritati publice (nationale,
regionale, locale);
asociatii europene;
universitati;
institutii de invatamant;
centre de cercetare;
societati (de exemplu,
societati din domeniul
comunicarii mass-media).

Activitati eligibile

In cadrul prezentei cereri de propuneri, sunt
eligibile doua tipuri de actiuni integrate de
comunicare publica:
1.
2.

la nivel multiregional sau national;
la nivel european (cu impact in mai multe
state membre).

Actiunile ar trebui sa includa mai multe dintre
activitatile sau instrumentele de comunicare
enumerate mai jos (lista nu este exhaustiva):

producerea si distribuirea de materiale
multimedia sau audiovizuale;

producerea si distribuirea de materiale
tiparite (publicatii, afise etc.);

crearea unor instrumente pe internet si
prin intermediul retelelor sociale;

evenimente mediatice;

conferinte, seminarii, ateliere si studii pe
teme legate de PAC;

evenimente de tipul „ferma la oras” care
explica populatiei urbane importanta
agriculturii;

evenimente de tipul „porti deschise”, care
urmaresc sa le prezinte cetatenilor rolul
agriculturii;

expozitii statice sau mobile sau puncte
de informare.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Intre 50.000
euro si
300.000 euro

50% din
costurile directe

Termen
limita

30 noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

Sprijinirea
proiectelor
transnationale in
domeniul politicii
antidrog a Uniunii
Europene

(PROGRAMUL
JUSTITIE 20142020)

NOU!

Obiectivul
programului

Sprijinirea unor
initiative care sa
contribuie la
dezvoltarea in
continuare a unui
spatiu european de
justitie pe baza
recunoasterii si a
increderii
reciproce, in
special prin
promovarea
cooperarii in
materie civila si
penala.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice locale,
regionale si nationale,
ONG-uri, asociatii,

Activitati eligibile





institutii de educatie,
universitati, centre de
cercetare,
sindicate etc.
Organizatiile orientate spre
profit pot participa doar in
calitate de parteneri.



colectarea datelor, studii si cercetare;
activitati de formare;
invatare reciproca, schimbul de bune
practici, cooperare, inclusiv identificarea
celor mai bune practici care pot fi
transferate in alte tari participante;
diseminare si constientizare.

Prioritati:
1. Noi substante psihoactive:
sprijinirea punerii in aplicare a legislatiei UE
privind noile substante psihoactive, prin
imbunatatirea capacitatii de a le identifica si
evalua, cu scopul de a raspunde in mod
eficient la raspandirea rapida a acestora in
UE.
2. Reabilitarea:
dezvoltarea si impartirea abordarilor
inovatoare pentru a preveni recidiva si modele
de buna practica pentru reintegrarea si
reabilitarea (pe termen lung) consumatorilor
de droguri, inclusiv a celor eliberati din
inchisoare, printre altele, prin explorarea
alternativelor la sanctiunile coercitive;
3. Schimb de bune practici:
schimbul de bune practici in cooperarea intre
autoritatile publice implicate in serviciile legate
de droguri, inclusiv la nivel local sau regional,
precum si cu societatea civila.
4. Societatea civila:
sprijinirea participarii societatii civile la
punerea in aplicare a obiectivelor „Strategiei
UE privind stupefiantele 2013-2020” si
actiunile specifice din cadrul Planului de
actiune droguri 2013-2016 al UE.
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Valoarea
grantului

Proiectele
trebuie sa
aiba un buget
de cel putin
150.000 euro

Contributia
beneficiarului

Minim 20%

Termen
limita

Informatii
suplimenta
re

14 ianuarie
2016

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/drug-policy-initiatives/calls/2015/jdru-agdrug/index_en.htm

Finantator
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Idei din Tara lui
Andrei

NOU!

Obiectivul
programului

Scopul
programului este
de a sprijini
dezvoltarea
sustenabila a
comunitatilor locale
din intreaga
Romanie si
incurajarea
romanilor cu spirit
de initiativa, care
vor sa sustina
comunitatile din
Romania sa
produca schimbari
in bine, din interior.

Solicitanti eligibili

Persoane fizice (indivizi)
Organizatii
neguvernamentale
Institutii de invatamant
(scoala, gradinita etc.)
Alte institutii publice locale
(primarie, consiliu local
etc.) din Romania.

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Proiectele propuse trebuie sa se desfasoare
pe aria geografica a Romaniei si pot acoperi
unul sau mai multe din urmatoarele 3 domenii:
mediu (eco-eficienta si eco-inovatie), educatie
pentru angajabilitate si dezvoltare comunitara.

Vor fi alocate
2 categorii de
finantari:

Dezvoltare comunitara – prin programul „Idei
din Tara lui Andrei” editia 2015 sustinem
initiative sustenabile, care dezvolta
comunitatile, rezolva o problema sociala,
valorificand in mod eficient resursele, nevoile
si oportunitatile existente in comunitati.
Educatie pentru angajabilitate – in 2015, prin
„Idei din Tara lui Andrei” finantam proiecte
sustenabile care largesc accesul romanilor la
educatie profesionala si tehnologica si
dezvoltare personala, care incurajeaza
dezvoltarea abilitatilor de care oamenii au
nevoie pentru a avea succes pe piata muncii.
Eco-eficienta si eco-inovatie - in editia din
2015, prin „Idei din Tara lui Andrei” sustinem
proiecte pentru comunitati care incurajeaza si
promoveaza folosirea eficienta si responsabila
a resurselor naturale (ecoeficienta) si proiecte
care inoveaza pentru protectia mediului si
valorifica sustenabil mediul inconjurator intr-o
comunitate (eco-inovatie).
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• de pana la
5.000 euro;
• de pana la
15.000 euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

3 decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://itla.taraluiandrei.ro/style/files/itla_2015/Ghidul_participantului.pdf

Petrom /
Fundatia
PACT

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Urbaniada –
competitie de
proiecte pentru o
viata mai buna in
spatiul urban

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Concursul isi
propune sa
creasca calitatea
spatiului comun,
identificand si
sustinand
implementarea
unor proiecte de
arhitectura,
urbanism sau a
unor interventii
publice, care pot
deveni exemple de
bune practici.

Entitati juridice de pe tot
teritoriul tarii, cu experienta
de cel putin 2 ani in
derulare de proiecte:

Proiectele inscrise vor viza o varietate cat mai
mare de solutii care pot conduce la
imbunatatirea experientei urbane a populatiei
din orase sau la rezolvarea unor probleme
specifice spatiului din orasele romanesti.

organizatii
neguvernamentale,

Se cauta proiecte ce au impact asupra unor
comunitati mai mari, specifice marilor orase
(cu o populatie minima de 100.000 de
locuitori).

Bugetul
proiectului va
fi de minim
15.000 de
euro si maxim
de 100.000 de
euro.

agentii de publicitate/BTL,
studiouri de arhitectura si
urbanism,
birouri de peisagistica si
asociatii care au
capacitatea de
implementare a proiectelor
propuse.
Sunt acceptate si
parteneriatele, inclusiv cele
de tip public-privat.
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Toate proiectele propuse trebuie sa tina cont
de provocarile si de oportunitatile existente pe
plan local, dar sa respecte si considerente
esentiale: in cadrul procesului de planificare
urbana, locuitorii trebuie sa fie pusi pe primul
loc, iar solutiile oferite trebuie sa fie
sustenabile si etice din punct de vedere social.

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

14 decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://urbaniada.net/

ING Bank si
The Institute

Program de
finantare

8 proiecte
finaliste vor
primi o
remuneratie in
valoare de
1.000 de euro,
ca premiu
pentru
accederea in
etapa a doua
de jurizare.
Vor fi alese
mai multe
proiecte
pentru
finantare, in
limita a
250.000 euro.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
acces agricola
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)
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Obiectivul
programului

Sprijinirea
investitiilor in
constructia,
extinderea si/sau
modernizarea
drumurilor de
acces agricole
catre ferme (cai de
acces din afara
exploatatiilor
agricole)

Solicitanti eligibili

Unitati administrativ
teritoriale si/sau
asociatii ale acestora,
constituite conform
legislatiei nationale in
vigoare

Activitati eligibile

Constructia, extinderea si/sau modernizarea
drumurilor de acces agricole catre ferme (cai
de acces din afara exploatatiilor agricole)

Valoarea
grantului

Maxim
1.000.000
Euro/proiect

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

18 decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr
_investitii_prin_pndr_sm_4_3_infrastructura_
agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura
_de_acces_agricola

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Investitii in crearea
si modernizarea
infrastructurii de
baza la scara mica

Acordarea de
sprijin
pentru investitiile
de infiintare,
extindere si
imbunatatire a
infrastructurii
rutiere locale din
zonele rurale,
investitii de
infiintare, extindere
si imbunatatire a
infrastructurii de
apa / apa uzata in
localitatile rurale
din aglomerarile
umane intre 2.000 10 000 l.e.,
investitii in
infrastructura
educationala si
sociala

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
7.2)
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Solicitanti eligibili

Comunele si asociatiile
acestora, conform
legislatiei nationale in
vigoare.
ONG-uri-pentru investitii in
infrastructura educationala
(gradinite) si sociala (crese
si infrastructura tip afterschool)

Activitati eligibile

Pentru proiectele privind infrastructura rutiera
de interes local si infrastructura de apa / apa
uzata:

constructia, extinderea si / sau
modernizarea retelei publice de apa in
localitati rurale care fac parte din
aglomerari umane intre 2.000 - 10.000
l.e.;

constructia, extinderea si / sau
modernizarea retelei publice de apa
uzata in localitati rurale care fac parte din
aglomerari umane intre 2.000 - 10.000
l.e.;

constructia, extinderea si / sau
modernizarea retelei de drumuri de
interes local.
Pentru proiectele de infrastructura
educationala / sociala:

infiintarea si modernizarea (inclusiv
dotarea) gradinitelor, numai a celor din
afara incintei scolilor din mediul
rural, inclusiv demolarea, in cazul in care
expertiza tehnica o recomanda;

-extinderea si modernizarea (inclusiv
dotarea) institutiilor de invatamant
secundar superior, filiera tehnologica cu
profil resurse naturale si protectia
mediului si a scolilor profesionale in
domeniul agricol;

-infiintarea si modernizarea (inclusiv
dotarea) creselor precum si a
infrastructurii de tip after-school, numai a
celor din afara incintei scolilor din mediul
rural, inclusiv demolarea, in cazul in care
expertiza tehnica o recomanda.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

18 decembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_2_infrastructura_ru
rala

Finantator
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Investitii asociate
cu protejarea
patrimoniului
cultural
(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
7.6)

Investitii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole si silvice
Componenta –
infrastructura de
acces silvica

(PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020, Submasura
4.3)

Solicitanti eligibili

Protejarea, prin
intretinere,
restaurare si
modernizare a
obiectivelor de
patrimoniu cultural
de interes local, a
asezamintelor
monahale inclusiv
a asezamintelor
culturale - camine
culturale

Comunele

Sprijinirea
investitiilor de
modernizare si
infiintare de
drumuri pentru
accesibilizarea
padurilor

Persoane juridice de drept
privat/alte forme de
organizare, proprietari de
padure si/sau asociatiile
acestora, constituite
conform legislatiei in
vigoare

Activitati eligibile



restaurarea, conservarea si dotarea
cladirilor / monumentelor din patrimoniul
cultural imobil de interes local de clasa B;



restaurarea, conservarea si / sau
dotarea asezamintelor monahale ce au in
componenta monumente istorice de clasa
B si constructia, extinderea si / sau
modernizarea drumurilor de acces ale
asezamintelor monahale de clasa B;

ONG-uri
Unitati de cult
Persoane fizice autorizate /
societati comerciale care
detin in administrare
obiective de patrimoniu
cultural de utilitate publica,
de clasa B

Unitati administrativ
teritoriale si/sau asociatii ale
acestora, proprietari de
padure, constituite conform
legislatiei in vigoare
Administratorul fondului
forestier proprietate publica
a statului, constituit
conform legislatiei in
vigoare.



Valoarea
grantului

Variabila

0% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele
negeneratoare
de profit

Termen
limita

18 decembrie
2015

20% din totalul
cheltuielilor
eligibile pentru
proiectele
generatoare de
profit

modernizarea, renovarea si / sau dotarea
caminelor culturale.

Cheltuieli pentru constructia, extinderea si/sau
modernizarea drumurilor forestiere

Contributia
beneficiarului

Maxim
1.500.000
Euro/proiect

0%

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re

http://www.mapam.ro/docs/dezvoltarerurala/programare-2014-2020/gs/draft/DRAFTGS_sM4.3.zip

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Obiectivul
programului

https://portal.afir.info/informatii_general
e_pndr_investitii_prin_pndr_sm_7_6_p
rotejare_patrimoniu_cultural

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare

APEL NELANSAT
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Finantator

Sprijin pregatitor

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
PENTRU PESCUIT
SI AFACERI
MARITIME
2014 – 2020,
Masura 4.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Acordarea de
sprijin pentru
activitati
pregatitoare este
menita sa
coaguleze si sa
consolideze
initiativa la nivelul
comunitatilor
locale, tinand
seama de faptul
ca, in prezent,
potentialii
beneficiari continua
sa detina informatii
si competente
scazute in ceea ce
priveste elaborarea
si
implementarea
unor astfel de
initiative, iar
resursele
financiare si
materiale
disponibile sunt
limitate.

Parteneriat public-privat cu
personalitate juridica, in
baza O.G. 26 din 2000 cu
modificarile si completarile
ulterioare, format din
reprezentanti ai
intereselor sociale sau
economice din zona, printre
care sa se regaseasca cel
putin o organizatie de
producatori din domeniul
acvaculturii sau o asociatie
de pescari cu cel putin 20
de pescari profesionisti sau
cel putin 3 unitati de
acvacultura sau procesare
in zona de pescuit si de
acvacultura.
O persoana juridica,
semnatara a unui Acord de
parteneriat, desemnata sa
reprezentati acel
parteneriat pentru
aspectele administrative si
financiare. Acordul de
parteneriat trebuie sa fie
semnat de reprezentanti ai
intereselor sociale sau
economice din zona, printre
care sa se regaseasca cel
putin o organizatie de
producatori din domeniul
acvaculturii sau o
asociatie de pescari
comerciali cu cel putin 20
de pescari profesionisti sau
cel putin 3 unitati de
acvacultura sau procesare
in zona de pescuit si de
acvacultura.

Activitati eligibile



dezvoltarea parteneriatelor locale si
infiintarea FLAG-urilor;



animare, informarea, constientizarea
comunitatilor locale si promovarea in
teritoriu a oportunitatilor privind
dezvoltarea locala;



instruirea liderilor locali;



promovarea initiativelor locale;



schimb de bune practici, vizite la FLAGurile care au implementat cu succes o
strategie de dezvoltare locala in perioada
de programare 2007-2013;



elaborarea studiilor si analizelor necesare
pregatirii strategiei de dezvoltare locala
plasate sub responsabilitatea comunitatii ;



costuri aferente proiectarii strategiei,
inclusiv costuri de consultanta si costuri
aferente actiunilor legate de consultarea
partilor interesate in scopul pregatirii
strategiei;



elaborarea strategiei de dezvoltare locala;



costurile administrative (de functionare si
de personal) ale unei organizatii care
solicita sprijin pregatitor in cursul etapei
de pregatire.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

NA

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://ampeste.ro/informari/101-draft-ghidul-solicitantului-privind-sprijinul-pregatitor-pu4-fepam.html

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Sprijin pentru
sustinerea
masurilor din
SCAP, SMBR,
documente
strategice
nationale
(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Sisteme unitare de
management al
calitatii si
performantei
implementate in
autoritatile si
institutiile publice
centrale;
Aplicarea
sistemului de
politici bazate pe
dovezi in
autoritatile si
institutiile publice
centrale, inclusiv
evaluarea ex ante
a impactului;
Cadru pentru
sprijinirea
dezvoltarii la nivel
local si pentru
cresterea calitatii
serviciilor publice
implementat;
Fondul activ al
legislatiei
sistematizat si
simplificat
progresiv;
Proceduri
simplificate pentru
reducerea poverii
administrative
pentru mediul de
afaceri
implementate in
concordanta cu
Strategia pentru o
mai buna
reglementare

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;

Activitati eligibile



Dezvoltarea de sisteme si instrumente de
management



Cresterea calitatii reglementarilor



Simplificarea procedurilor administrative
si reducerea birocratiei pentru cetateni si
mediul de afaceri



Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor
personalului din autoritatile si institutiile
publice centrale

Ministere;
Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Consiliul legislativ;
Secretariatul General al
Camerei Deputatilor;
Secretariatul General al
Senatului;
autoritati si institutii publice
centrale cu responsabilitati
stabilite in SMBR.

Categorii de parteneri
eligibili:
autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
700.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
15.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp22015/

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea
capacitatii ONGurilor si a
partenerilor sociali
de a formula
politici publice
alternative

Capacitate
crescuta a ONGurilor si partenerilor
sociali de a se
implica in
formularea si
promovarea de
propuneri
alternative la
politicile publice
initiate de Guvern;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 1,
O.S. 1.1)

APEL NELANSAT
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Solicitanti eligibili

ONG-uri;
Parteneri sociali.

Categorii de parteneri
eligibili:
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Propuneri
alternative la
politicile publice
venite din partea
ONG-urilor,
acceptate.

Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare;
Academia Romana

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Masuri pentru sustinerea ONG-urilor si a
partenerilor sociali:

dezvoltarea de instrumente independente
de monitorizare si evaluare a politicilor
publice;

dezvoltarea de mecanisme/instrumente
de consolidare a dialogului social si civic;

dezvoltarea de actiuni de formulare si
promovare de propuneri alternative la
politicile publice initiate de Guvern,
conform SCAP;

dezvoltarea de proceduri, mecanisme
pentru sustinerea si promovarea
initiativelor de reforma a administratiei
publice si de interactiune cu autoritatile si
institutiile administratiei publice;

dezvoltarea capacitatii partenerilor sociali
si a ONG prin instruiri, activitati
intreprinse in comun, participarea si
dezvoltarea de retele tematice
locale/nationale/europene;

dezvoltarea responsabilitatii civice, de
implicare a comunitatilor locale in viata
publica si de participare la procesele
decizionale, de promovare a egalitati de
sanse si nediscriminarii, precum si a
dezvoltarii durabile.

Suma minima
aferenta unui
proiect:
250.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
1.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-aghidurilor-solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

Finantator
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
cresterea
transparentei in
autoritatile si
institutiile publice
precum si a
masurilor aferente
sistemului de
control managerial
intern

Prezentare
standardizata a
datelor si
informatiilor
publice gestionate
de autoritatile si
institutiile publice;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Cresterea gradului
de implementare a
sistemului de
control managerial
intern in autoritatile
si institutiile
publice;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice
in ceea ce priveste
transparenta.

Solicitanti eligibili

Secretariatul General al
Guvernului/Cancelaria
Primului Ministru;
Ministerul pentru
Societatea Informationala;
Ministerul Finantelor
Publice;
Curtea de Conturi a
Romaniei.

Categorii de parteneri
eligibili:
autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
parteneri sociali;
institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare, Academia
Romana
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Activitati eligibile

Masuri de crestere a transparentei in
administratia publica:

dezvoltarea si implementarea de masuri,
proceduri si instrumente pentru
identificarea, managementul, publicarea si
diseminarea unor seturi de date si
informatii gestionate de autoritatile si
institutiile publice (de exemplu, din
perspectiva autoritatilor si institutiilor
publice, a serviciilor publice gestionate de
acestea si a utilizarii datelor cu caracter
personal);

dezvoltarea si implementarea de
standarde relevante pentru prezentarea
datelor si informatiilor de catre autoritatile
si institutiile publice centrale (de exemplu,
disponibilitatea datelor, actualitatea lor si
usurinta folosirii);

dezvoltarea si implementarea unor cursuri
de formare, materiale suport si materiale
suplimentare (ghiduri, colectii de bune
practici etc.) privind managementul
datelor si informatiilor de interes public,
adresate in special, personalului
autoritatilor si institutiilor publice;
Mecanisme administrative:

actualizarea/dezvoltarea si
implementarea instrumentelor,
metodologiilor si procedurilor de
imbunatatire a activitatii de audit si de
control, in special in institutiile prioritare
pentru AP 2014-2020;

elaborarea de analize si evaluari ale
sistemului de control managerial intern si
simplificarea acestuia in vederea aplicarii
mai eficiente;

cursuri de formare pentru personalul din
structurile de audit si control
intern/integritate/comisii de disciplina.

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentrucererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/

Finantator

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
actiunilor privind
aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate, precum
si a masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei la nivelul
autoritatilor si
institutiilor publice

Aplicarea unitara a
normelor,
mecanismelor si
procedurilor in
materie de etica si
integritate in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
implementare a
masurilor
referitoare la
prevenirea
coruptiei si a
indicatorilor de
evaluare in
autoritatile si
institutiile publice;
Grad crescut de
constientizare a
coruptiei atat in
randul cetatenilor
cat si al
personalului din
administratia
publica;
Imbunatatirea
cunostintelor si a
competentelor
personalului din
autoritatile si
institutiile publice in
ceea ce priveste
prevenirea
coruptiei.

Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVA
2014-2020, AP 2,
O.S. 2.2)

APEL NELANSAT

Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;

Categorii de parteneri
eligibili:
Autoritati si institutii publice
centrale asa cum sunt ele
adresate in SCAP;
Autoritati si institutii publice
locale de la nivelul judetelor
si municipiilor;
Autoritati administrative
autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali;
Institutii de invatamant
superior acreditate si de
cercetare,
Academia Romana.

Activitati eligibile

Mecanisme administrative:

introducerea unor masuri/mecanisme
suplimentare de control pentru
sectoarele vulnerabile la coruptie si
pentru institutiile care au inregistrat
incidente recurente de integritate (de
exemplu, reducerea platilor informale,
folosind instrumentele standard de
monitorizare si control, sistem de
feedback pentru pacienti);
Capacitatea administrativa de a preveni si a
reduce coruptia:

actualizarea cadrului general pentru
definirea si monitorizarea conformitatii cu
normele de conduita;

sprijinirea dezvoltarii si implementarii de
mecanisme care sa faciliteze punerea in
aplicare a cadrului legal in domeniul eticii
si integritatii (ghiduri, manuale de bune
practici, colectii de cazuri de testare,
standarde de etica si integritate etc.);

masuri de sprijin pentru implementarea
masurilor anticoruptie reglementate de
legislatia nationala si monitorizate de
catre SNA;

cresterea capacitatii operationale a
Secretariatului tehnic al SNA de a
actiona ca un centru autentic de resurse
anticoruptie;

dezvoltarea capacitatii analitice de a
efectua activitati de evaluare a riscurilor
pe planuri sectoriale de actiune de
combatere a coruptiei;

precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii
masurilor anticoruptie;

Valoarea
grantului

Suma minima
aferenta unui
proiect:
300.000 lei
Suma maxima
aferenta unui
proiect:
9.000.000 lei

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduriadministratie.ro/re-lansare-in-consultare-publica-a-ghidurilor-solicitantului-pentrucererile-de-proiecte-nr-ip22015-si-cp12015/

Finantator

Educatie anticoruptie
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea nivelului
de colectare si
epurare a apelor
uzate urbane,
precum si a
gradului de
asigurare a
alimentarii cu apa
potabila a
populatiei

Promovarea de
actiuni ce
contribuie la
indeplinirea
prioritatilor din
Tratatul de Aderare
pentru sectorul de
apa si apa uzata

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE 20142020, AP 3, O.S.
3.2)

Solicitanti eligibili

Operatorii Regionali din
sectorul de apa (OR)
infiintati in baza Legii nr.
51/2006 si Legea nr.
241/2006
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A.

Proiecte integrate de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata (noi si
fazate)

B.

Laborator national pentru imbunatatirea
monitorizarii substantelor deversate in
ape si a calitatii apei potabile

C.

Sprijin pentru pregatirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 si
post 2020

Municipiul Bucuresti
pentru actiunile A si C.

Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor, in parteneriat
cu Administratia Nationala
”Apele Romane” si
Ministerul Sanatatii
pentru actiunea B.

APEL NELANSAT

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

NA

Contributia
beneficiarului

2% pentru
actiunile A si C
0% pentru
actiunea B

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd62/comunicate/2015/01.09.2015/Ghidul.solicitantului.3.2.consultare.zip

Finantator
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Program de
finantare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Cresterea gradului
de protectie si
conservare a
biodiversitatii prin
masuri de
management
adecvate si
refacerea
ecosistemelor
degradate

Promovarea de
actiuni ce
contribuie la
indeplinirea
obiectivelor
Strategiei UE
pentru
Biodiversitate 2020
luand in
considerare nevoile
concrete de
protectie a
biodiversitatii din
Romania

Elaborare si
implementare
planuri de
management

Solicitanti eligibili

Custozi/Administratori ai
ariilor naturale protejate

A.

Elaborarea planurilor de
management/seturilor de masuri de
conservare / planurilor de actiune pentru
ariile naturale protejate (inclusiv cele
situate in mediul marin) si pentru speciile
de interes comunitar neacoperite de
proiectele anterioare

B.

Implementarea planurilor de
management / seturilor de masuri de
conservare/ planurilor de actiune pentru
ariile naturale protejate si pentru speciile
de interes comunitar aprobate (inclusiv
mediu marin)

C.

Actiuni de completare a nivelului de
cunoastere a biodiversitatii si
ecosistemelor (monitorizarea si
evaluarea speciilor si habitatelor,
cunoasterea factorilor de presiune
exercitati asupra biodiversitatii, inclusiv a
speciilor invazive etc.)

Autoritatile cu competente
in domeniul protectiei
mediului
ONG-uri
Universitati
Institute de cercetare
Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor
ANPM

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE 20142020, AP 4, O.S.
4.1)

Activitati eligibile

pentru actiunile A si B.

Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor
pentru actiunea C.

Valoarea
grantului

Costul total
eligibil al
proiectului nu
depaseste
valoarea
totala de
50.000.000
euro

Contributia
beneficiarului

0%

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd62/comunicate/2015/17.08/Ghid%20biodiversitate%20publicare_17_08.rar

Finantator

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Cresterea
productiei de
energie din
resurse
regenerabile mai
putin exploatate
(biomasa, biogaz,
geotermal)

- Productie (PROGRAMUL
OPERATIONAL
INFRASTRUCTUR
A MARE 20142020, AP 6, O.S.
6.1)

Obiectivul
programului

Promovarea de
actiuni orientate
spre cresterea
productiei de
energie
regenerabila, cu
accent pe
resursele
regenerabile mai
putin exploatate,
respectiv: biomasa,
biogaz si
geotermie, dar si
actiuni de sprijin
pentru intarirea
retelei de distributie
pentru a prelua
energie produsa
din surse
regenerabile.

Solicitanti eligibili

Unitati administrativ
teritoriale
Asociatiile de Dezvoltare
Intercomunitara
Societati comerciale
care au ca activitate
producerea de energie in
scopul comercializarii

Activitati eligibile





Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei
electrice si/sau termice din biomasa si
biogaz
Realizarea si/sau modernizarea
capacitatilor de productie a energiei
termice pe baza de energie geotermala

Proiectul trebuie sa fie localizat in regiunile:
Vest, Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia, Sud-Vest

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Termen
limita

Costul total
eligibil al
proiectul nu
depaseste
valoarea
totala de
50.000.000
euro

2% pentru
proiecte avand
ca beneficiari
unitati
administrativteritoriale

Apel nelansat

Valoarea
finantarii
solicitate din
fonduri UE nu
depaseste
15.000.000
euro

20% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
microintreprinde
ri si
intreprinderile
mici
30% din
costurile
eligibile ale
proiectului,
pentru
intreprinderile
mijlocii

APEL NELANSAT
40% din
costurile
eligibile ale
proiectului
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Informatii
suplimenta
re
http://www.fonduri-ue.ro/2007/res/filepicker_users/cd25a597fd62/comunicate/2015/01.09.2015/Ghidul.solicitantului.6.1.RES.consultare.
rar

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Programul
ROSENC de
Eficientizare
Energetica in
Iluminat

APEL NELANSAT
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Obiectivul
programului

Reducerea
consumului de
energie si a
cheltuielilor anuale
de intretinere cu
iluminatul public
stradal ale
autoritatilor publice
locale prin
modernizarea si
eficientizarea
sistemelor de
iluminat public
stradal.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice locale din
Romania

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

Se acorda:

Consultanta gratuita in initierea unei
achizitii pentru modernizarea sistemelor
de iluminat;

Sprijin in identificarea furnizorilor pentru
modernizarea sistemelor de iluminat
dupa conceptul descris.

20.000 100.000 euro

Contributia
beneficiarului

-

Termen
limita

Apel nelansat

Informatii
suplimenta
re
http://rosenc.ro/ro/preei/

Clusterul de
Energii
Sustenabile
din Romania
– ROSENC

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Cerere de
propuneri de
proiecte pentru
politici sociale
inovatoare in
domeniul
serviciilor sociale
(PROGRAMUL
EASI)
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Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului

a) sa acorde o
atentie deosebita
grupurilor
vulnerabile, in
special tinerilor;
b) sa promoveze
egalitatea intre
femei si barbati;
c) sa reduca
discriminarea pe
criterii de sex, rasa
sau origine etnica,
religie sau
convingeri,
handicap, varsta
sau orientare
sexuala;
d) sa promoveze
un nivel ridicat de
locuri de munca
durabile si de
calitate, sa asigure
o protectie sociala
adecvata si
decenta si sa lupte
impotriva somajului
pe termen lung,
saraciei si
excluziunii sociale.

Autoritati publice, ONG-uri,
IMM-uri, universitati

Comisia Europeana isi propune crearea de
parteneriate intre diferiti actori activi in
domeniu – administratii publice,
companii/IMM-uri si societatea civila, in
special de la nivel local, care pot contribui prin
masuri inovatoare la realizarea
unor servicii sociale integrate si la
eficientizarea reincadrarii somerilor pe termen
lung.

Intre 750.000
si 2.000.000
euro

Propunerile de ajutor pentru participarea
femeilor la piata fortei de munca sunt
incurajate.
Apelul sprijina inovatiile strategice
implementate la scara mica si in conditii care
sa permita masurarea impactului inainte de a
le reproduce la scara mai mare, in cazul in
care rezultatele se dovedesc concludente.
Aceasta abordare permite factorilor de decizie
politica si furnizorilor de servicii sociale sa
adune dovezi solide cu privire la efectele unei
inovatii strategice specifice si sa determine ce
functioneaza si ce nu la nivelul comunitatii
respective.

Contributia
beneficiarului

20%

Termen
limita

16 noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furth
erCalls=yes

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Programul
Transnational
Dunarea

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Imbunatatirea
politicilor publice si
a cooperarii
instutionale,
implementate de
un parteneriat
transnational extins

Autoritati locale/ regionale/
nationale;
organisme de drept public;
Grupari Europene de
Cooperare Teritoriala
(GECT);
organizatii internationale si
organisme private, inclusiv
IMM-uri.
Aria eligibila a programului
este constituita din 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia,
Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria),
Ungaria, Romania,
Slovenia, Slovacia, Bosnia
si Hertegovina, Muntenegru,
Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

PAGINA 27 DIN 31

Activitati eligibile



Axa prioritara 1 – Inovare si
responsabilitate sociala in Regiunea
Dunarii



Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata
de mediu si cultura in Regiunea Dunarii



Axa prioritara 3 – Conectivitatea in
Regiunea Dunarii



Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in
Regiunea Dunarii

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

15%

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.interreg-danube.eu/relevantdocuments/programme-main-documents

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Programul de
competitivitate
pentru
intreprinderi si
IMM-uri COSME
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Obiectivul
programului

Reducerea
decalajelor de pe
piata in ceea ce
priveste furnizarea
de finantari IMMurilor.

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile

COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de
asistenta:

Garantii la imprumuturile pentru IMMurile care au dificultati in obtinerea de
imprumuturi din sistemul bancar

Capital pentru fondurile de capital de risc
ce furnizeaza investitii pentru IMM-urile
aflate in stadiul de extindere si crestere

Informatii practice gratuite si servicii
directe pentru firmele ce cauta parteneri,
finantare, informatii despre noile piete
sau despre legislatia sau programele UE

Actiuni de cooperare in retea sau de
schimb de experienta pentru cei ce
elaboreaza politicile relevante, avand ca
scop reducerea poverii administrative
asupra IMM-urilor si imbunatatirea
conditiilor-cadru pentru afaceri

Stabilirea de elemente de referinta si
realizarea de studii pentru imbunatatirea
cunostintelor si monitorizarii sectoarelor
industriale la nivel european sau global,
sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din
Europa.

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opport
unities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHC
OMING/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.St
atus/t/CLOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Granturi pentru
tinerii cercetatori
acrodate de
European
Research Council
(PROGRAMUL
ORIZONT 2020)

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Incurajarea tinerilor
sa isi duca la bun
sfarsit ideile lor
care pot contribui
semnificativ la
dezvoltarea stiintei.

Cercetatorii de orice
nationalitate, cu 2-7 ani de
experienta dobandita dupa
obtinerea unui doctorat
(sau alt titlu echivalent) si
un curriculum stiintific
foarte promitator
Activitatea de cercetare ar
trebui sa fie efectuata la
o organizatie de cercetare,
publica sau privata
(cunoscut sub numele de
institutia gazda), situata in
unul dintre statele membre
ale UE sau tarile asociate
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Activitati eligibile

Solicitantii de granturi au demonstrat deja
potentialul lor pentru independenta in
cercetare.
Solicitantii trebuie sa dispuna de un CV care
prezinta primele rezultate promitatoare
obtinute.
Durata proiectului este de pana la 5 ani.
Singurul criteriu de evaluare este
excelenta stiintifica.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

Maxim 1,5
milioane
euro (in unele
cazuri, maxim
2 milioane
euro)

0% din totalul
costurilor directe
eligibile de
cercetare
Minim 75% din
costurile
indirecte

Termen
limita

17 noiembrie
2015

Informatii
suplimenta
re
http://erc.europa.eu/funding-andgrants/funding-schemes/startinggrants

Uniunea
Europeana

Program de
finantare

9 NOIEMBRIE 2015

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

ORIZONT 2020

Obiectivul
programului

Dezvoltarea unei
economii bazate pe
cunoastere si
inovare in cadrul
Uniunii Europene

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Intreprinzatori privati

Structura Programului Cadru Orizont 2020:

Universitati

Excelenta stiintifica
Tehnologii viitoare si emergente
Actiunile Marie Curie
Infrastructuri de cercetare
Consiliul European pentru Cercetare (ERC)

Centre de cercetare

Pozitia de lider in sectorul industrial
Tehnologiile informatiei si comunicatiilor (TIC)
Nanotehnologii si materiale avansate
Spatiu
Accesul la finantarea de risc
Inovarea in IMM-uri
Tehnologii generice esentiale (KET)
Provocari societale
Sanatate, schimbari demografice si bunastare
Surse de energie sigure, ecologice si eficiente
Mijloace de transport inteligente, ecologice si
integrate
Combaterea schimbarilor climatice, utilizarea
eficienta a resurselor si a materiilor prime
Societati favorabile incluziunii, inovatoare si
reflexive
Securitate alimentara, agricultura durabila,
cercetare marina si maritima si bioeconomie
Societati sigure - protejarea libertatii si
securitatii Europei si cetatenilor sai
Alte activitati
Raspandirea excelentei si largirea participarii
Stiinta cu si pentru societate
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Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html

Uniunea
Europeana

Program de
finantare
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PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE
Finantator

Imbunatatirea
sansele de
angajare
aletinerilor prin
dobandirea de
competente
suplimentare
apreciate de
angajatori, precum
si imbunatatirea
competentelor
lingvistice.

Solicitanti eligibili

Autoritati publice
Companii / intreprinderi
Institutii publice/private
Institutii scolare

Activitati eligibile

Actiuni gestionate de Agentia Nationala pentru
Programe Comunitare in Domeniul Educatiei
si Formarii Profesionale:




Institutii universitare
Organizatii
nonguvernamentale

Actiuni gestionate de Agentia Executiva
pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la
Bruxelles:
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Proiecte de mobilitate
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor
cu responsabilii politicilor de tineret

”Aliantele cunoasterii”
”Aliantele competentelor sectoriale”
Dezvoltarea capacitatii institutionale in
domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European
de Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport

Valoarea
grantului

Variabila

Contributia
beneficiarului

Variabila

Termen
limita

Variabil

Informatii
suplimenta
re
http://www.erasmusplus.ro/oportunitati-finantare

PROGRAMUL
ERASMUS+

Obiectivul
programului

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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