Apelul de proiecte "Dezvoltare locală"
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul
"Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locală), finanțat
din Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, a lansat în 10 septembrie 2019, apelul de
propuneri de proiecte "Dezvoltare Locală".
Suma alocată apelului este de 10.090.640 Euro, provenită din Granturile Norvegiene 2014-2021
(85%) și cofinanțare publică (15%).
Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de
500.000 euro, iar cea maximă este de 2.500.000 euro.
Apelul de proiecte are ca obiectiv implementarea de măsuri în scopul prevenirii și combaterii
sărăciei și excluziunii sociale și care să contribuie la creșterea accesului grupurilor defavorizate la
serviciile sociale, precum și la creșterea nivelului de satisfacție ale acestor grupuri cu privire la
calitatea acestor servicii.
Proiectele finanțate în cadrul apelului "Dezvoltare locală" vor contribui cel puțin la realizarea
următorilor indicatori:



5.000 de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate
furnizate în minim 140 de orașe/ comune/ localități
5 modele de intervenție aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile.

Solicitanții eligibili sunt entitățile publice, organizațiile neguvernamentale și asociațiile
autorităților locale împreună cu parteneri din România și/sau Norvegia.
Activitățile susținute de proiectele finanțate în cadrul acestui apel vor viza ca grup-țintă principal
persoanele vârstnice, copiii afectați de migrația părinților, persoanele cu dizabilități, cu boli grave/
în faza terminală, victime ale abuzurilor și violenței în familie, alte categorii de grupuri vulnerabile
și au în vedere dezvoltarea sau extinderea de servicii de sprijin, de asistență, de îngrijire socială,
medicală, în vederea accesului pe piața muncii, precum și promovarea și replicarea noi modele
de intervenție pentru grupuri vulnerabile.
De asemenea, sunt vizate investiții în accesibilitatea fizică și informațională a serviciilor de
asistență socială, medicală și a instituțiilor de învățământ, precum și asistență, sprijin și însoțire
în vederea soluționării situației locative pentru grupurile vulnerabile și investiții în achiziționarea,
renovarea sau construcția de locuințe pentru grupuri vulnerabile.
Durata proiectelor este cuprinsă între 18 luni și 36 de luni.
Termenul-limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.
https://www.frds.ro/index.php?id=146

1 miliard euro destinat unui nou apel privind “Consolidarea
capacității de reacție în caz de dezastre” prin POIM
Pe 16 septembrie 2019 a fost lansat apelul „Consolidarea capacității de reacție în caz de
dezastre”, având perioada 16 septembrie 2019 – 31 decembrie 2022 alocată pentru
depunerea cererilor de finanțare.
Scopul apelului vizează promovarea investiţiilor pentru consolidarea capacităţii de reacţie
în caz de dezastre pentru a diminua pierderile umane şi materiale, precum şi creşterea
gradului de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor în legătură cu riscul producerii
dezastrelor.
Bugetul apelului este de 1 miliard euro.
Solicitanții eligibili:
 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi instituţiile aflate în subordine
 Serviciul de Telecomunicații Speciale
 Instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență
specifice, numai în parteneriat cu IGSU
 Servicii voluntare (prin autoritatea locală responsabilă) care pot interveni pentru
gestionarea unor situații de urgență specifice, care funcționează în baza prevederilor
OG nr. 88/2001 și a Ordinului MAI nr 96/2016, numai în parteneriat cu IGSU.
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile din subordine, precum şi
alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență
specifice (ex. ARSVOM pentru accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare sau SPP
pentru protecția demnitarilor), acestea depunând proiectele în parteneriat cu IGSU, ca
responsabil la nivel național privind managementul situațiilor de urgență (ca lider sau
junior). Parteneriatul cu IGSU poate să nu presupună activități sau finanțare din partea
IGSU. Pentru acțiuni ce vizează Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgență și
modernizarea platformei comune TETRA-PCT, beneficiarul unic este Serviciul de
Telecomunicatii Speciale, fără a fi necesar un parteneriat cu IGSU.

http://mfe.gov.ro/poim-apelul-consolidarea-capacitatii-de-reactie-in-caz-de-dezastre/
https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/5/programul-operational-infrastructuramare/393/poim-5-2-consolidarea-capacitatii-de-reactie-in-caz-de-dezastre

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat
creșterii incluziunii și abilitării romilor
Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale.
Finanțare acordată - între 300.000 și 1.000.000 euro
Termen limită de depunere - 18 decembrie 2019
Finanțator - Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021
Operator de program - Fondul Român de Dezvoltare Socială
Buget - 16.000.000 euro.
Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:
- Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 euro;
- Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after school / de zi existente și
care lucrează cu un procent ridicat de copii și tineri romi – 3.000.000 euro;
- Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 euro.
Obiective:
Programul urmărește să contribuie activ la creșterea coeziunii economice și sociale la nivel
național și local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare.
Apelul va sprijini proiectele ce vor contribui la creșterea incluziunii și abilitarea romilor în România,
în acord cu cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor:
-Politici constructive, pragmatice și nediscriminatorii; -Vizarea explicită, dar nu exclusivă;
-Abordarea interculturală; -Vizarea abordării integratoare; -Conștientizarea dimensiunii genului;
-Transferul politicilor bazate pe dovezi; -Utilizarea instrumentelor Uniunii Europene;
-Implicarea autorităților regionale și locale; -Implicarea societății civile;
-Participarea activă a romilor.
Activități eligibile:
Furnizarea de servicii integrate (obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale,
servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit);
Furnizarea de informații persoanelor de etnie roma, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire
la modalități de afirmare a drepturilor acestora, modalități de accesare a serviciilor publice;
Dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie roma;
Activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi
mai incluzive;
Activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea
personalului și a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie roma;
Campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, care
să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și
hărțuirii;
Schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entități din Islanda, Liechtenstein și
Norvegia.

http://www.frds.ro/index.php?id=147&fbclid=IwAR0RpdX14GNmu3aIGfEfbF4vvF7ZhBut
wwUGyEVfvCMOPjtFBLH7Mu1tcLI

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat o nouă ediție a
Programului MOL pentru sănătatea copiilor
MOL România și Fundația Pentru Comunitate au lansat pe 12 septembrie a.c. cea de-a
11-a ediție a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, organizațiile neguvernamentale
care derulează proiecte de terapie prin artă sau terapie emoțională pentru copiii cu nevoi
speciale având la dispoziție o lună pentru a depune proiecte în vederea obținerii de
finanțare.
Prin Programul MOL pentru sănătatea copiilor, organizațiile non-guvernamentale pot
beneficia de o sumă de maximum 25.000 lei sub formă de pre-finanțare pentru un proiect
ce urmează să fie implementat în perioada decembrie 2019 – august 2020. Termenullimită pentru înscrierea online a cererilor de finanțare este 12 octombrie 2019, iar fondul
total al sponsorizărilor este de 400.000 lei. De la lansare și până în prezent, prin
Programul MOL pentru sănătatea copiilor au fost alocate fonduri totale de 3.203.000 lei
ONG-urilor care au derulat 190 de proiecte de terapie prin artă și terapie emoțională,
incluzând peste 11.000 de beneficiari în activitățile lor.
În decursul celor nouă luni ale ediției anterioare, peste 650 de copii cu nevoi speciale au
beneficiat de activități de terapie prin joc și dramaterapie; psihodramă pentru copii și
jocuri de rol; terapie prin povești și povești terapeutice; terapii asistate de animale; terapie
prin artă – muzică și muzică asistată, desen, modelaj, pictură, tehnologie digitală (realitate
virtuală, filme animate); terapii experiențiale prin activități în aer liber și în apă. Scopul
acestor activități terapeutice a fost îmbunătățirea calității vieții a copiilor și a familiilor
acestora.
Câștigătorul Premiului MOL pentru sănătatea copiilor va beneficia la ediția din acest an
de finanțarea maximă disponibilă pentru un proiect, 25.000 lei, fără a se înscrie la
concursul de proiecte, și va desemna un specialist al organizației pentru a fi membru al
juriului programului.
„Începând din acest an, înscrierea proiectelor se face online pe site-ul Fundației Pentru
Comunitate www.pentrucomunitate.ro. Recomandăm celor interesați să înceapă din timp
demersul și să ne contacteze în cazul în care întâmpină greutăți. Colaboratorii noștri
răspund tuturor solicitărilor, oferă suport și informații necesare celor care doresc să se
înscrie”, a afirmat András Imre, Director Executiv al Fundației Pentru Comunitate.
Programul MOL pentru sănătatea copiilor este organizat de Fundația Pentru
Comunitate din fondurile puse la dispoziție de compania MOL România. Anunțul
programului precum și formularul de înscriere pot fi descărcate de pe siteul www.pentrucomunitate.ro

Apel de proiecte – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice
Programul RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, vizează consolidarea dezvoltării
economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul
patrimoniului cultural.
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un
mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul
patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.
Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate
în cadrul prezentului apel de proiecte va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu
cel puțin o entitate din Statele Donatoare.
Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro.
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între
200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Prezentul apel de proiecte intră sub incidența normelor europene și naționale privind acordarea
ajutorului de stat, avizată favorabil de către Consiliul Concurenței, sub formă de sprijin financiar
nerambursabil.
Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea următorilor indicatori
de Program:
 25% creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și/sau a numărului
de participanți la activitățile culturale;
 70 de locuri de muncă create;
 7 clădiri monument istoric restaurate și valorificate cultural și economic;
 7 planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit implementate;
 35 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă;
 7 proiecte care implică cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare în domeniul
patrimoniului cultural.
Solicitanții eligibili:
 instituție publică, în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului solicitantului;
 unitate administrativ-teritorială, definită conform Legii administrației publice locale 215/2001,
cu modificările și completările ulterioare, precum și sector al Municipiului București;
 organizație neguvernamentală, în sensul definiției de la secțiunea 5 a Ghidului solicitantului,
constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) sau a
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea 246/
2005 și care poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației (republicată), care îndeplinește cumulativ
condițiile: se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau
întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE); domeniul/-ile
de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al
societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC); domeniul/-ile de
activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/e la sediul identificat ca loc de
implementare al proiectului la momentul începerii activității de valorificare a monumentului
istoric, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Parteneri de proiect eligibili din România:
 organizație neguvernamentală care este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele
juridice (Asociații și Fundații) sau a Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, cu modificările şi completările ulterioare; a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față
de data de lansare a apelului de proiecte; activitatea sa este, printre altele, în sectoarele
culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și poate
desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
 societate comercială care este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile
(republicată), cu modificările şi completările ulterioare; se încadrează în categoria IMM
(microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în
Recomandarea 2003/361/CE); a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de data de lansare
a apelului de proiecte; activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre
altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr.
1295/2013 și domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din
perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul
de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);
 societate cooperativă care este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei (republicată), cu modificările şi completările ulterioare; se încadrează
în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum
sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE); a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani față de
data de lansare a apelului de proiecte; activitatea sa, conform documentelor
statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt
definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e
de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului
este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform
certificatului constatator ORC);
 instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă,
centru cultural etc.).
În cazul solicitanților de tip unitate administrativ-teritorială/ instituție publică, parteneriatul cu o
entitate de drept privat de tip organizație neguvernamentală sau societate comercială/ societate
cooperativă de tip IMM, înregistrată ca persoană juridică în România, este OBLIGATORIU, în
vederea valorificării/ revitalizării monumentului istoric restaurat.
Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau
necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din
Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.
Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 12 luni și 48 de luni. Data limită de depunere a
proiectelor: 07.10.2019, ora 23:59.
Schema de ajutor de stat privind Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice a fost
aprobată prin OMCIN 2527/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 05.06.2019.
Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de email: office@ro-cultura.ro sau telefon/fax:
021.223.03.46.

https://www.finantare.ro/apel-de-proiecte-restaurarea-si-revitalizarea-monumenteloristorice.html

Cerere de propuneri de proiecte “Orizont 2020” – învățământ deschis și
colaborare privind educația pentru științe
Comisia Europeana a deschis cererea de propuneri de proiecte 2019 a programului “Orizont 2020″
– “Stiinta cu si pentru societate”, tematica “Învatamant deschis si colaborare privind educatia
pentru stiinte”. Aceasta cerere vizeaza sa sprijine o serie de activitati bazate pe colaborarea dintre
furnizorii de educatie formala, non-formala si informala, întreprinderi/companii si societate civila,
cu scopul de a integra conceptul de “învatamânt deschis”, la toate nivelurile de educatie, în
educatia pentru stiinte.
Cererea propusă vizează crearea de noi parteneriate în comunitățile locale pentru a promova
educația pentru toți cetățenii. Aceasta urmărește să sprijine o serie de activități bazate pe
colaborarea dintre furnizorii de educație științifică formală, non-formală și informală și să integreze
conceptul de “educație deschisă”, incluzând toate nivelurile educaționale, în educația științifică.
“Învăṭământul/educaţia deschis/ă” ar trebui promovat/ă în cazul în care școlile, în cooperare cu
alte părți interesate, devin un agent al bunăstării în comunitate; familiile sunt încurajate să devină
parteneri reali în viața și activitățile școlare; profesioniști din întreprinderi și ai societății civile ar
trebui să fie implicați activ în aducerea proiectelor reale de viață la clasă. Parteneriatele care
favorizează expertiza, crearea de rețele, schimbul de informații și aplicarea rezultatelor cercetării
științei și tehnologiei în diferite întreprinderi (start-up-uri, IMM-uri, corporații mai mari) ar trebui
să fie promovate.
Este de așteptat ca parteneriatele să includă entități din cel puțin 10 state membre diferite sau
țări asociate, cu toate că, consorțiile mai mici, vor fi, de asemenea, eligibile și pot fi selectate.
Beneficiari eligibili - Orice entitate constituită legal pe teritoriul unei ţări participante la
program.
Tari eligibilie - State membre UE, țări asociate la program în urma unor acorduri cu UE (lista
ţărilor in anexele generale ale ghidului, disponibile pe pagina oficială a cererii), organizații
internaționale care au ca scop promovarea cooperării stiințifice şi tehnologice în Europa şi ai căror
membri provin din stalele participante la program.
Data de depunere si buget
 7 noiembrie 2019
 4.500.000 euro finanţare de până 100%
Institutie responsabila - Comisia Europeană DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se face electronic pe Platforma indicată la sursa de informare.
Întrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului “Orizont 2020” la Helpdesk
Horizon2020, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.
Pentru probleme IT legate de depunerea aplicațiilor:
http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html
În prezent, pe pagina oficială a cererii, există 84 de propuneri de parteneriat afişate/disponibile.
Cei care doresc/sunt interesaţi să devină vizibili pe această bază de date trebuie să se înregistreze
în sistemul european ECAS. Contactul direct cu entitatea care propune colaborarea este posibil.

POCU 2014-2020
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
OS 3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc
standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea
adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI - România profesională - Întreprinderi
competitive. Termen depunere - 18 noiembrie 2019.
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 forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO,
dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs - Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă
(SPO). Termen depunere - 29 noiembrie 2019.
OS 3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor
oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă -Modernizarea instituțiilor
pieței forței de muncă (SPO). Termen depunere - 29 noiembrie 2019.

Axa prioritară 6: Educație și competențe
OS 6.2 Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar 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:
- Educație de calitate în creșe la nivel național. Termen depunere - 30 decembrie 2019.
- Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară. Termen depunere - 9 octombrie 2019.
OS 6.3 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 roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic - Curriculum
național pentru învățământul primar și gimnazial. Termen depunere - 30 decembrie 2020.
OS 6.5 Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe
utilizarea de soluţii digitale/ de tip TIC în procesul de predare - Curriculum național pentru
învățământul primar și gimnazial. Termen depunere - 20 decembrie 2020.
OS 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în
vederea promovării unor servicii educaționala de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei
școli inclusive.
- Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial. Termen depunere – 30 decembrie
2020.
- Educație de calitate în creșe la nivel național. Termen depunere – 30 decembrie 2019.

Programul Operațional Capacitate Administrativă
Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
OS 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația
publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri
în concordanță cu SCAP - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și
instituțiilor publice centrale (IP 17/2019). Termen de depunere – 20 noiembrie 2019.
OS 1.3 Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și
eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar - Sprijin pentru
acțiuni de consolidare a capacității instituțiilor din sistemul judiciar (IP 10/2018). Termen
de depunere – 20 decembrie 2019.

Programul Operațional Competitivitate
Nume

Termen depunere

1.1.3 - CATEDRE-ERA

29 decembrie 2023

1.1.3 - COMPLEMENT

29 decembrie 2023

1.1.3 - FINALIST-IMM

29 decembrie 2023

1.1.3 - RO-ECSEL

29 decembrie 2023

1.1.3 - RO-EIT

29 decembrie 2023

1.1.3 - RO-ESFRI-ERIC

29 decembrie 2023

1.1.3 - TEAMING

29 decembrie 2023

2.3.1 Secțiunea Big Data

31 decembrie 2020

2.3.1 Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile
publice

29 februarie 2020

2.3.1 Secțiunea E-guvernare și Interoperabilitate

31 decembrie 2020

2.3.3 Secțiunea E-CULTURĂ

31 decembrie 2020

2.3.3 Secțiunea E-SĂNĂTATE

31 decembrie 2023

2.3.3 E-educație

31 decembrie 2020

Programul Operațional Infrastructură Mare
Nume

Termen depunere

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul distribuţie

31 decembrie 2019

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate
(biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul producţie

31 decembrie 2019

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

31 decembrie 2019

6.3 Măsurare inteligentă a consumului de energie la consumatori casnici

31 decembrie 2019

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de
cogenerare de înaltă eficienţă

31 decembrie 2019

1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

31 decembrie 2022

1.3 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a
infrastructurii locale intermodale/multimodale

31 decembrie 2020

2.3 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare

31 decembrie 2020

2.4 Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a
infrastructurii locale intermodale/multimodale

31 decembrie 2020

2.7 Dezvoltarea transportului feroviar

31 decembrie 2022

4.2 Calitatea aerului

31 decembrie 2020

4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric

31 decembrie 2020

5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre

31 decembrie 2022

Programul Național de Dezvoltare Rurală
Nume

Perioadă depunere

19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

31 decembrie 2023

17.1 Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor

30 noiembrie 2019

6.3 Dezvoltarea fermelor mici - național și ITI Delta Dunării

31 decembrie 2019

