Finan

ri active 3 octombrie 2018 – PROGRAME OPERA IONALE

POR 2014 – 2020
 Axa prioritar 1: Promovarea transferului tehnologic
OS 1.1 Creşterea inov rii în firme prin susţinerea entit ților de inovare şi transfer tehnologic în
domenii de specializare inteligent
1.1.B Parcuri științifice și tehnologice – termen 13 februarie 2019
1.1.A Sprijinirea entit ților de inovare și transfer tehnologic (ITT) – termen 20 februarie 2019
 Axa prioritar 3: Sprijinirea tranzi iei c tre o economie cu emisii sc zute de carbon
OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în cl dirile rezidențiale, cl dirile publice și sistemele de
iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaz consumuri energetice mari
3.1.C Iluminat public - Regiuni, B-I și ITI Delta Dun rii – termen 18 octombrie 2018.
3.1.B Cl diri publice - Regiunea Sud-Vest Oltenia – termen 5 noiembrie 2018.
OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urban
durabil
3.2 Reducerea emisiilor de carbon - proiecte nefinalizate – termen 15 octombrie 2018.
 Axa prioritar 4: Sprijinirea dezvolt rii urbane durabile
OS 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședinț de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urban durabil
4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședinț de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urban durabil – termen 31 decembrie 2018
OS 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau
neutilizate din muncipiile reședinț de județ
4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate
din muncipiile reşedinţ de judeţ
OS 4.3 Îmbun t țirea regener rii fizice, economice și sociale a comunit ților marginalizate în
municipiile reședinț de județ din România
4.3 Îmbun t țirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunit ților marginalizate în
municipiile reședinț de județ din România – termen 31 decembrie 2018

OS 4.4 Creșterea calit ții infrastructurii în vederea asigur rii accesului sporit la educaţie timpurie
şi sprijinirea particip rii p rinţilor pe piaţa forţei de munc
4.4 Creșterea calit ții infrastructurii în vederea asigur rii accesului sporit la educaţie timpurie –
termen 31 decembrie 2018
OS 4.5 Creșterea calit ții infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de munc
4.5 Creșterea calit ții infrastructurii educaționale – termen 31 decembrie 2018
 Axa prioritar
turismului

7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabil

a

OS 7.1 Creșterea num rului mediu de salariați în stațiunile turistice
7.1 Turism - ITI Delta Dunării – termen 19 februarie 2019

 Axa prioritar 8: Dezvoltarea infrastructurii de s n tate şi sociale
OS 8.1 Creşterea accesibilit ţii serviciilor de s n tate, comunitare și a celor de nivel secundar, în
special pentru zonele s race și isolate
8.1.A Ambulatorii - Regiuni și ITI Delta Dun rii – termen 21 octombrie 2018
OS 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
8.3.A Persoane vârstnice - termen 3 decembrie 2018
 Axa prioritar 10: Îmbun t

irea infrastructurii educa ionale

OS 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi înv ţ mântului obligatoriu,
în special pentru copii cu risc crescut de p r sire timpurie a sistemului
10.1 Înv ț mânt preșcolar și înv ț mânt obligatoriu - apel dedicat MEN – termen 31 decembrie
2020
 Axa prioritar 13: Sprijinirea regener rii ora elor mici i mijlocii
OS 13.1 Îmbun t țirea calit ţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
13.1 Îmbun t ţirea calit ţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România - Regiuni, ITI
Delta Dun rii, SUERD - f r termen

Programul Opera ional Capital Uman 2014 - 2020
 Axa prioritar 2: Îmbun t ţirea situa iei tinerilor din categoria NEETs
OS 2.3 Creșterea num rului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
2.3. Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare – termen
31 decembrie 2023

 Axa prioritar 3: Locuri de munc pentru to i
OS 3.8 Creșterea num rului de angajați care beneficiaz de instrumente, metode, practici etc
standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbun t țite în vederea
adapt rii activit ții la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC / domeniilor de specializare inteligent conform SNCDI
3.8 România profesional - Întreprinderi competitive – termen 31 octombrie 2018
OS 3.10 Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi
instrumente /sisteme /proceduri / servicii /mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii/ corelarea
cererii cu oferta de forț de munc , monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei
de date privind tinerii NEETs.
3.10 Modernizarea instituțiilor pieței forței de munc (SPO) - apel non-competitiv – termen 11
noiembrie 2018.
OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversit ții și gradului de cuprindere a serviciilor
oferite angajatorilor și persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc
3.11 Modernizarea instituțiilor pieței forței de munc (SPO) - apel non-competitiv – termen 30
noiembrie 2018
OS 3.12 Îmbun t țirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor
economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților
3.12 Îmbun t țirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - termen 20
decembrie 2018.

 Axa prioritar 4: Incluziunea social

i combaterea s r ciei

OS 4.4 Reducerea num rului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor
servicii sociale / medicale / socio-profesionale / de formare profesional adecvate nevoilor
specifice
4.4 Bunicii comunit ții – termen 26 octombrie
4.4 Sprijin pentru victimele violenței domestice – termen 19 noiembrie 2018

OS 4.6 Creșterea num rului de persoane care beneficiaz de servicii de asistenț social la
nivelul comunit ții
4.6 Consolidarea reţelei publice de asistenţ social comunitar – termen 19 noiembrie 2018
OS 4.9 Creșterea num rului de persoane care beneficiaz de programe de s n tate și de servicii
orientate c tre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru
principalele patologii
4.9 Screening cancer colorectal - etapa I – termen 12 decembrie 2018
4.9 Tratament precoce pentru persoanele bolnave de tuberculoz – termen 28 noiembrie 2018
4.9 Tratament precoce pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA - termen 28 noiembrie 2018
OS 4.15 Reducerea num rului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilit ți plasate în instituții
rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunit ții, inclusiv servicii
pe termen lung
4.15 Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilit ți – termen 14 decembrie 2018
OS 4.16 Consolidarea capacit ții întreprinderilor de economie social de a funcționa într-o manier
auto-sustenabil
4.16 Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale – termen 27 noiembrie 2018
OS 5.2 Reducerea num rului de persoane aflate în risc de s r cie și excluziune social din
comunit țile marginalizate din zona rural și orașe cu o populație de pân la 20.000 locuitori prin
implementarea de m suri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC
5.2 Implementare SDL în comunit țile marginalizate din zona rural și/sau în orașe cu o populație
de pân la 20.000 locuitori – termen 29 decembrie 2018

 Axa prioritar 6: Educa ie i competen e
OS 6.2 Creșterea particip rii la înv ţ mântul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu
risc de p r sire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorit ții roma și a celor din
mediul rural
6.2 Educație de calitate în creșe la nivel național – 30 decembrie 2019
OS 6.3 Reducerea p r sirii timpurii a școlii prin m suri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunit ților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând
minorit ții roma și elevii din mediul rural / comunit țile dezavantajate socio-economic
6.3 Curriculum național pentru înv ț mântul primar și gimnazial – termen 30 decembrie 2020
6.3 Sprijin pentru diminuarea p r sirii timpurii a școlii – termen 14 noiembrie 2018

OS 6.5 Creșterea num rului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe
utilizarea de soluţii digitale / de tip TIC în procesul de predare
6.5 Curriculum național pentru înv ț mântul primar și gimnazial – 20 decembrie 2020
OS 6.6 Îmbun t țirea competențelor personalului didactic din înv ț mântul pre-universitar în
vederea promov rii unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli incluzive
6.6 Curriculum național pentru înv ț mântul primar și gimnazial – termen 30 decembrie 2020
6.6 Educație de calitate în creșe la nivel național – termen 30 decembrie 2019

OS 6.8 Implementarea de m suri sistemice în înv ț mântul terțiar universitar și non-universitar
organizat în cadrul instituțiilor de înv ţ mânt superior acreditate pentru a facilita adaptarea la
cerințele pieței muncii
6.8 Sistemul multinivelar de calific ri pentru înv ț mântului superior – termen 12 noiembrie 2018
OS 6.11 Creșterea particip rii la programele de formare profesional inițial , în special pentru
elevii/ucenicii care provin din comunit ți dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând
minorit ții roma
6.11 Bursa profesional – termen 31 octombrie 2018

Programul Opera ional Capacitate Administrativ 2014 - 2020
 Axa prioritar 1: Administra ie public

i sistem judiciar eficiente

OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația public ce
optimizeaz procesele decizionale orientate c tre cet țeni și mediul de afaceri în concordanț cu
SCAP
1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația public (IP 12/
2018-termen limit depunere fișe de proiect 20.09.2018, termen depunere aplicații 20 noiembrie
2018.
OS 1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de
management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar
1.3 Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacit ții instituțiilor din sistemul judiciar (IP 10/2018)
-termen limit depunere fișe de proiect 20.09.2019, termen depunere aplicații 20 decembrie 2019.

OS 2.2 Creșterea transparenței, eticii și integrit ții în cadrul autorit ților și instituțiilor publice
2.2 Sprijinirea unor m suri din SNA la nivelul autorit ților și instituțiilor publice centrale - termen 22
octombrie 2018

Programul Opera ional Competitivitate 2014 - 2020
 Axa prioritar 1: Cercetare, dezvoltare tehnologic
competitivit ii economice i dezvolt rii afacerilor

i inovare (CDI) în sprijinul

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD
1.1.1 Infrastructuri de cercetare și inovare – termen 18 decembrie 2018
Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al
Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale – toate au termen 29 decembrie 2023
1.1.3 - RO-ECSEL –
1.1.3 - FINALIST-IMM
1.1.3 - COMPLEMENT
1.1.3 - RO-EIT
1.1.3 - RO-ESFRI-ERIC
1.1.3 - CENTRE-SUPORT
1.1.3 - CATEDRE-ERA
1.1.3 - TEAMING

 Axa prioritar 2: Tehnologia informa iei i comunica iilor (TIC) pentru o economie
digital competitiv
Acţiunea 2.1.1 Îmbun t ţirea infrastructurii în band larg si a accesului la internet
2.1.1 Îmbun t țirea infrastructurii în band larg și a accesului la internet – termen 3 noiembrie
2018

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilit ţii sistemelor informatice dedicate
serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cet ţenilor și întreprinderilor,
dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunic rii media sociale, a Open şi Big Data
2.3.1 Secțiunea Big Data – termen 31 decembrie 2020
2.3.1 PROIECTE FAZATE– termen 31 decembrie 2020
2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Interoperabilitate– termen 31 decembrie 2020

2.3.1 Secțiunea E-guvernare - Evenimente de viaț
2.3.1 Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice – termen
25 februarie 2019
2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Open Data– termen 31 decembrie 2020
Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securit ţii cibernetice a sistemelor TIC și a reţelelor informatice
2.3.2 Asigurarea securit ții cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice – termen 2
noiembrie 2018
Acţiunea 2.3.3 Îmbun t ţirea conţinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul
e-educaţie, e-incluziune, e-s n tate și e-cultur
2.3.3 Secțiunea E-CULTUR - termen 31 decembrie 2020
2.3.3 E-educație – termen 31 decembrie 2020
2.3.3 Secțiunea E-S N TATE – 31 decembrie 2023

Programul Opera ional Infrastructur Mare 2014 - 2020
 Axa prioritar
metroului

1: Îmbun t

irea mobilit ii prin dezvoltarea re elei TEN-T

i a

OS 1.1 Creșterea mobilit ții prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutier TEN-T central
1.1. Dezvoltare TEN-T centrală – rutier – termen 31 decembrie 2018

OS 1.2 Creșterea mobilit ții pe rețeaua feroviar TEN-T central
1.2 Dezvoltare TEN-T centrală – feroviar – termen 31 decembrie 2018
OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov
1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou – termen 31 decembrie 2018
 Axa prioritar 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate,
durabil şi eficient
OS 2.1 Creșterea mobilit ții pe rețeaua rutier TEN-T
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere – termen 31 decembrie 2018
OS 2.2Creşterea accesibilit ții zonelor cu o conectivitate redus la infrastructura rutier a TEN-T
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere – termen 31 decembrie 2018

OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţ şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea
impactului transporturilor asupra mediului
2.5 Creşterea gradului de siguranţ şi îmbun t ţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de
transport - proiecte fazate – termen 31 decembrie 2018
OS 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațional
2.6 Modernizare puncte de comunicare transnațional – termen 31 decembrie 2018
OS 2.7 Creşterea sustenabilit ții şi calit ţii transportului feroviar
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar– termen 31 decembrie 2018

 Axa prioritar 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi ii de management
eficient al resurselor
OS 3.1 Reducerea num rului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de preg tire pentru
reciclare a deșeurilor în România
3.1 Gestionarea deșeurilor – termen 31 decembrie 2018
OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de
asigurare a aliment rii cu ap potabil a populației
3.2 Ap și ap uzat - laborator național – termen 31 decembrie 2018

 Axa prioritar 4: Protec ia mediului prin m suri de conservare a biodiversit
monitorizarea calit ţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

ii,

OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calit ţii aerului la nivel național
4.2 Calitatea aerului – termen 31 decembrie 2018
OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric
4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric – termen 31 decembrie 2020

 Axa prioritar 5: Promovarea adapt rii la schimb rile climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor
OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale
asociate principalelor riscuri accentuate de schimb rile climatice, în principal de inundaţii şi
eroziune costier

5.1 Managementul riscului la inundații și eroziune costier – termen 2 iulie 2019
OS 5.2 Creșterea nivelului de preg tire pentru o reacție rapid și eficient la dezastre a echipajelor
de intervenție
5.2 Consolidarea capacit ții de reacție în caz de dezastre – termen 25 iunie 2019
 Axa prioritar 6: Promovarea energiei curate şi eficien ei energetice în vederea
sus inerii unei economii cu emisii sc zute de carbon
OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomas ,
biogaz, geotermal) – ambele au termen 31 decembrie 2018
6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomas ,
biogaz, geotermal) - sectorul distribuţie
6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomas ,
biogaz, geotermal) - sectorul producţie

OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali – termen 31 decembrie
2018
OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electric la nivelul locuinţelor
6.3 M surare inteligent a consumului de energie la consumatori casnici - termen 31 decembrie
2018
OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primar produs prin cogenerare de înalt
eficienţ
6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primar produs în sisteme de cogenerare de
înalt eficienţ – termen 31 decembrie 2018
 Axa prioritar 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice
şi gazelor naturale
OS 8.1 Creşterea capacit ţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din
resurse regenerabile
8.1 Creșterea capacit ții de transport a energiei electrice și gazelor – termen 31 decembrie 2018
OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine
8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale
cu alte state vecine

Programul Opera ional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014 - 2020
PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de
vedere al utiliz rii resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere
OS 2.1 Sprijinirea consolid rii dezvolt rii tehnologice, a inov rii şi a transferului de cunoştinţe
M II.5 b Achiziționarea de servicii de consiliere pentru ferme de acvacultur
PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP
OS 3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea capacit ţii
instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, f r creşterea sarcinilor administrative – ambele
cu termen 31 decembrie 2018
M VI.1 Control și executare
M VI.2 Colectarea datelor

Programul Operaţional Comun „Bazinul M rii Negre” 2014 – 2020
Obiectivul tematic 1: Promovarea afacerilor şi a antreprenoriatului în Bazinul M rii Negre
PI 1.1 Promovarea în comun a afacerilor şi antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultur –
termen 31 ianuarie 2019.
PI 1.2 Creşterea oportunit ţilor comerciale transfrontaliere şi modernizarea sectorului agricol şi
a celor conexe – termen 31 ianuarie 2019.

Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate şi reducerea prin acţiuni
comune a deşeurilor maritime în Bazinul M rii Negre
PI 2.1 Îmbunat țirea sistemului de monitorizare în comun a mediului - termen 31 ianuarie 2019.
PI 2.2 Promovarea în comun a unor acţiuni având ca scop conştientizarea privind deşeurile
maritime şi riverane - termen 31 ianuarie 2019.

Programul Na ional de Dezvoltare Rural 2014 - 2020
M sura 3: Sisteme de calitate pentru produsele agricole și alimentare
Subm sura 3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dat la schemele de calitate
3.1 Sprijin pentru participarea pentru prima dat la schemele de calitate – termen 31 dec. 2018
M sura 4: Investiții în active fizice
Subm sura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole
4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – termen 31 ianuarie
2019

4.2 GBER - MINIMIS - Servicii de consultanț în implementarea proiectelor de investiții pentru
procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole aferent
sM 4.2 – termen 31 decembrie 2018
M sura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor
Subm sura 6.3 Ajutor pentru începerea activit ții acordat pentru dezvoltarea fermelor mici –
ambele au termen 31 decembrie 2018
6.3 Dezvoltarea fermelor mici
6.3 Dezvoltarea fermelor mici - ITI Delta Dun rii

ALTE PROGRAME DE FINAN ARE EXTERN NERAMBURSABIL
 Apel de proiecte pentru prevenirea i combaterea violen ei pe motive de gen i a
violen ei împotriva copiilor
Finanțat de Comisia European , termen 13 noiembrie 2018, 80 % din totalul cheltuielilor eligibile.
Beneficiari eligibili: Entit ți publice, organizații private, organizații internaționale.
Societ țile comerciale pot participa în parteneriat cu entit țile publice sau cu organizațiile private
non-profit.
 Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru ini iative bilaterale
Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, termen 9 noiembrie 2018.
Beneficiari eligibili: Entit ți publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații nonguvernamentale înființare ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare; Entit ți publice
sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca
persoane juridice în România.
 Innovation Norway - Apel de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor i ONG-urilor
în România
Finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, termen 1 noiembrie 2018.
Schema pentru proiecte individuale 200.000 – 2.000.000 euro
Solicitanți eligibili - IMM-uri, întreprinderi mari deținute public în proporție de cel mult 25%.
Parteneri eligibili - orice entitate public sau privat , comercial sau necomercial , înregistrat ca
persoan juridic într-unul din Statele Donatoare sau în România.
Schema de granturi mici – 50.000 – 200.000 euro
Solicitanți eligibili - IMM-uri, ONG-uri.
Parteneri eligibili - orice entitate public sau privat , comercial sau necomercial , înregistrat
ca persoan juridic într-unul din Statele Donatoare sau în România.
 Programul ACCES 2018 – Finan ri pentru acţiuni şi proiecte culturale în domeniile
cultur scris , arte vizuale, dialog intercultural
Finanțat de Ministerul Culturii și Identit ții Naționale, termen 31 octombrie 2018, 30.000 lei.

Solicitanți eligibili - persoane juridice – asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultur , cu excepţia
celor aflate în subordinea MCIN, persoane fizice autorizate, societ ţi comerciale care desf şoar
activit ţi culturale.
 „RO SMART în ara lui Andrei” - sprijină dezvoltarea sustenabilă a comunităților din România,
prin tehnologie.
Finanțat de OMV PETROM, termen 23 octombrie 2018, 45.000 euro.
Solicitanți eligibili - organizaţii neguvernamentale, instituții publice, autorit ți ale administrației
publice locale sau unit ți și instituții de înv ț mânt din sistemul de stat din orice localitate din
România.

