CALENDAR LANSARI POR 2014-2020
Apeluri care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018
Valoare apel de

PROGRAMUL
OPERATIONAL

POR

POR

POR

POR

Axa prioritară

Prioritate de investiții

Obiectiv specific/Operaţiune

Beneficiari

din care UE

Data
estimata
pentru
publicare
Ghid in
consultare
publica

Data estimata a
se lansa apel
proiecte

Ajutor de stat
(AS)/Schema
de minimis
(SM)/Instrume
Data
nte
Apel competitiv/
închiderii
financiare
necompetitiv
apelului
(IF)/Global
Grant (GG)
/Grant/Costur
i Simplificate
(CS)

1. Promovarea transferului
tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de
inovare si transfer tehnologic
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz
general

Centrele de transfer
tehnologic

56,100,000.00

I 2018

IX 2018

AS

Necompetitiv

1. Promovarea transferului
tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor
stiintifice si tehnologice
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz
general

Parcuri stiintifice

47,590,000.00

I 2018

IX 2018

AS

Necompetitiv

1. Promovarea transferului
tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii
Operatiunea C - Investitii pentru IMM
Parteneriat intre ITT si
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă
pentru implementarea unui rezultat al
IMM
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
cercetarii - inovarii in parteneriat cu un ITT
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz
general

46,841,915.00

XII 2017

VIII 2018

SM

Competitiv

1. Promovarea transferului
tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în
special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a
produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special
în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz
general

50,000,000.00

V 2018

IX 2018

G

OS 1.2 Creşterea inovării în companii prin
sprijinirea abordărilor multisectorială
rezultate în urma implementării “Inițiativei
Regiuni mai puţin dezvoltate” în România

POR

2. Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii

2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
Operaţiunea 2.1. b – incubatoare /
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
accelatoare de afaceri
prin incubatoare de afaceri

IMM, APL, ONG

100,000,000.00

XI 2017

III 2018

AS/SM

Competitiv

POR

2. Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii

2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
Operaţiunea 2.1. b – incubatoare /
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
accelatoare de afaceri apel ITI DD
prin incubatoare de afaceri

IMM, APL, ONG

9,950,000.00

XI 2017

III 2018

AS/SM

Competitiv

POR

2. Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii

2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor

O.S 2.2 Îmbunătățirea competitivității
economice prin creșterea productivității
IMM
muncii în IMM-uri în sectoarele competitive
identificate în SNC apel ITI DD

42,999,787.00

XII 2017

IV 2018

AS/SM

Competitiv

POR

3. Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute
de carbon

3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Operatiunea A - Cladiri rezidentiale SUERD

UAT mediul urban,
76,202,127.00
sectoarele Mun. Bucuresti

XI 2017

V 2018

G

Necompetitiv

POR

3. Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute
de carbon

3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Operatiunea C - Iluminat public

Autoritati publice locale

78,880,000.00

XI 2017

V 2018

G

Necompetitiv

POR

3. Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute
de carbon

3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Operatiunea C - Iluminat public apel ITI DD Autoritati publice locale

4,469,388.00

XI 2017

V 2018

G

Necompetitiv

3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor

Autoritati publice
centrale, autoritati si
institutii publice locare,
parteneriate intre
acestea

31,910,000.00

XII 2017

IV 2018

G

Necompetitiv

POR

3. Sprijinirea tranziției către
o economie cu emisii scăzute
de carbon

POR

OS 8.1Creşterea accesibilităţii serviciilor de
8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
sănătate, comunitare și a celor de nivel
8. Dezvoltarea infrastructurii dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
UAT, parteneriate intre
secundar, în special pentru zonele sărace și
sanitare şi sociale
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
UAT
izolate Operațiunea A- Ambulatorii
accesului la serviciile sociale
integrate, inclusiv ITI DD

125,398,936.00

XI 2017

XII 2017

VI 2018

G

Necompetitiv

POR

OS 8.1Creşterea accesibilităţii serviciilor de
8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
sănătate, comunitare și a celor de nivel
8. Dezvoltarea infrastructurii dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
UAT, parteneriate intre
secundar, în special pentru zonele sărace și
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
sanitare şi sociale
UAT
izolate Operațiunea B- Centre comunitare
accesului la serviciile sociale
integrate, inclusiv ITI DD

10,750,000.00

II 2018

IV 2018

VIII 2018

G

Necompetitiv

POR

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la
Parteneriate intre
OS 8.2 Îmbunătățirea calității şi a eficienței
8. Dezvoltarea infrastructurii dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce
Ministerul Sanatatii si
îngrijirii spitalicești de urgență
sanitare şi sociale
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea
UAT/institutii daca este
Operațiunea A- Spitale regionale
accesului la serviciile sociale
cazul.

150,000,000.00

III 2018

IV 2018

VIII 2018

G

Necompetitiv

POR

9. Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților defavorizate
din mediul urban

95,744,681.00

III 2018

VII 2018

G

Necompetitiv

9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Operaţiunea B - Clădiri publice SUERD

OS 9.1 Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială, prin măsuri integrate

Grupurile de actiunea
locala

II 2018

10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale

O.S. 10.1 Creșterea gradului de participare
la nivelul educaţiei timpurii şi
10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru
Autoritati si institutii ale
învăţământului obligatoriu, în special
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
APL
pentru copii cu risc crescut de părăsire
infrastructurilor de educație și formare
timpurie a sistemului - O.S. 10.1 a anteprescolar si prescolar, inclusiv ITI DD

94,652,128.00

XI 2017

III 2018

G

Necompetitiv

POR

10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale

O.S. 10.1 Creșterea gradului de participare
la nivelul educaţiei timpurii şi
10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru
Autoritati si institutii ale
învăţământului obligatoriu, în special
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
APL
pentru copii cu risc crescut de părăsire
infrastructurilor de educație și formare
timpurie a sistemului - O.S. 10.1 b invatamantul obligatoriu, , inclusiv ITI DD

96,000,000.00

XI 2017

III 2018

G

Necompetitiv

POR

10. Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale

O.S. 10.2 Creșterea gradului de participare
10.1 Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru
Autoritati si institutii ale
la învăţământul profesional şi tehnic şi
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv ITI APL
infrastructurilor de educație și formare
DD

31,550,000.00

XI 2017

III 2018

G

Necompetitiv

POR

13. Regenerare urbana - orase 13.1 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a
mici
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

II 2018

VI 2018

G

Necompetitiv

POR

* BUGETELE SUNT ESTIMATIVE PANA LA LANSAREA APELULUI

OS 13.1 Îmbunătățirea calității vieții a
populației în orașele mici și mijlocii din
România

200,000,000.00

XII 2017

