PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Timbrul
Monumentelor
Istorice – sesiunea I
/ 2022

NOU!

PAGINA 1 DIN 31

Obiectivul
programului

Protejarea şi
promovarea
monumentelor
istorice.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Persoane fizice și persoane juridice
de drept public sau privat care au
calitatea de proprietar, deţinător al
unui drept de superficie, de
concesiune sau de folosinţă pentru
o durată mai mare de 25 de ani sau
titular al dreptului de administrare al
unui monument istoric.

•

Subprogramul intervenţii de urgenţă
(ante- şi post-dezastru) - 1.500.000 lei;

•

Subprogramul proiectare - elaborarea
documentaţiilor
tehnico-economice
pentru
intervenţii
asupra
monumentelor istorice, în vederea
solicitării de finanţări în viitorul cadru
financiar multianual al Uniunii Europene
(2021-2027) şi în cadrul diferitelor
programe naţionale - 1.000.000 lei;

•

Subprogramul acţiuni tematice Timişoara, Capitală Europeană a Culturii
- lucrări de întreţinere şi reparaţii curente
- 1.000.000 lei;

•

Subprogramul acţiuni tematice - Roşia
Montană - patrimoniu mondial în pericol lucrări de întreţinere şi reparaţii curente 1.000.000 lei.

Valoarea
grantului

Buget
5.000.000
lei

Contribuția
beneficiaru
lui
Minimum
10%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

1 februarie
2022, ora
16:00

https://mailc
hi.mp/1c0c7
cb8cda9/lan
sare-apeltmi6520324?fb
clid=IwAR3
2Tf5OGfW341sHh
AP3BfePSe
5fOpwwOm
DKat_PlXG
emi1EK2xz
dJ9WhE
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Proiecte pentru
clustere de inovare

Creșterea capacității
științifice în
domeniile de
specializare
inteligentă și
sănătate

Entitățile juridice care administrează
structuri de tip cluster inovativ
(organizația clusterului).

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 – 2020, AP 1,
PI 1a, OS 1.1,
Acțiunea 1.1.1.)

Organizația clusterului va conține
cel puțin 10 părți independente
organizate ca societăți comerciale,
care se încadrează în categoria
IMM-urilor conform Legii 346/2004,
și cel puțin o parte independentă de
tip organizație de cercetare
(universitate sau institut CD).

Activități eligibile

Proiectele se concentrează pe următoarele
domenii, așa cum au fost identificate conform
Strategiei Naționale de CDI și aprobate prin
Programul Operațional Competitivitate:
Bioeconomia
• Tehnologia informației și a
comunicațiilor, spațiu și securitate
• Energie, mediu și schimbări climatice
• Eco-nano-tehnologii și materiale
avansate
Sănătate
• Investiții pentru dezvoltarea de noi
facilități CD
• Activități de inovare în clustere
• Achiziția de servicii de consultanță
• Activități de exploatare
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Valoarea
grantului

500.000 7.500.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
Variabil

Termen
limită

15 ianuarie
2022

Informații
suplimenta
re
https://mfe.g
ov.ro/ordinul
-nr-919-0209-2021pentruaprobareaghiduisolicitantului
-aferentactiunii-1-11-mariinfrastructuri
-de-cd-tipde-proiectproiectepentruclustere-deinovare-axaprioritara-icer/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Investiții în
exploatații agricole

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Îmbunătățirea
performanței
economice a tuturor
fermelor și facilitarea
restructurării
și
modernizării
fermelor, în special
în vederea creșterii
participării
și
orientării către piață,
cât și a diversificării
agricole.

Persoane
fizice
autorizate,
întreprinderi
individuale,
întreprinderi familiale sau juridice
(de drept public sau privat) sau un
grup de persoane fizice sau juridice,
indiferent de statutul juridic pe care
un astfel de grup şi membrii săi îl
dețin în temeiul legislației naționale,
a cărui exploatație se situează pe
teritoriul
României
şi
care
desfășoară o activitate agricolă.

Construcţia, extinderea, modernizarea și
dotarea construcțiilor destinate condiționării și
procesării din cadrul fermei, destinate
activității productive, amenajarea și dotarea
spațiilor de desfacere și comercializare,
inclusiv
distribuitoare
automate
pentru
comercializare produse agricole condiționate
și/sau ambalate și/sau procesate, prin care
vor fi comercializate propriile produse
agricole/sau ale membrilor cooperatori în
cazul solicitanților cooperative agricole/grupuri
de producători și cheltuieli de marketing;

Reducerea emisiilor
de gaze cu efect de
seră și de amoniac
din agricultură.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiaru
lui
Minimum
10%

Termen
limită

25 ianuarie
2022, ora
16:00

Informații
suplimenta
re
https://www.
afir.info/

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de
mijloace de transport compacte, frigorifice,
inclusiv remorci și semiremorci specializate,
precum și magazine la poarta fermei sau
rulote alimentare în scopul comercializării
produselor agricole;
Construcţia, extinderea, modernizarea și
dotarea construcțiilor destinate fermelor
zootehnice și a celor legumicole și de cartofi,
inclusiv construcția, modernizarea și achiziția
de echipamente pentru managementul
gunoiului de grajd și a dejecțiilor;
Înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces
în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi
racordărilor ca și componentă secundară,
inclusiv, realizarea de perdele naturale de
protecție;
Înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor
pentru irigaţii, drenaj, desecare.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Apel de proiecte
pentru promovarea
participării tinerilor
la tranziția justă –
EUTeens4Green

Abilitarea tinerilor și
transformarea în
actori în definirea și
punerea în aplicare a
unor soluții care să
asigure incluziunea
în tranziția verde.

Organizații non-profit (private sau
publice);

Activitățile
necesare
pentru
obținerea
rezultatelor preconizate din prezenta cerere
de propuneri; sprijin financiar acordat părților
terțe; analize; acțiuni de sensibilizare și de
difuzare.

Autorități
publice
regionale, locale);
Organizații internaționale;

(naționale,

Sprijinul acordat în cadrul grantului per proiect
nu trebuie să depășească valoarea de 10.000
euro.

Universități;
Instituții de învățământ;
Centre de cercetare.

Beneficiarul poate oferi sprijin în unul dintre
următoarele moduri sau prin intermediul unei
combinații a celor două:
•

•
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va achiziționa bunurile și serviciile
necesare pentru punerea în aplicare
a proiectului în numele tinerilor;
va pune la dispoziția tinerilor fonduri
care să fie utilizate pentru
achiziționarea de bunuri și servicii,
pentru activitatea de voluntariat.

Valoarea
grantului

Maximum
1.000.000
euro
Se
preconizeaz
ă finanțarea
unei
propuneri.

Contribuția
beneficiaru
lui
Neprecizat

Termen
limită

31 ianuarie
2022

Informații
suplimenta
re
https://ec.eu
ropa.eu/regi
onal_policy/
en/newsroo
m/news/202
1/11/18-112021-callforproposalspromotingyouthparticipation
-in-justtransitioneuteens4gre
en
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Educație
nonformală în
sistem outdoor
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN, AP
6, PI 10.i, OS 6.3 &
6.6)

Obiectivul
programului

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 socioeconomic;
Îmbunătățirea
competențelor
personalului didactic
din învățământul
preuniversitar în
vederea promovării
unor servicii
educaţionale de
calitate orientate pe
nevoile elevilor și a
unei școli incluzive.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Inspectoratele Școlare Județene
Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3)
acreditate, publice şi private, din
reţeaua şcolară naţională;

• Activități de bază pentru programe de

•

Furnizori de servicii de orientare,
consiliere, mediere şcolară şi
servicii alternative, publici şi privaţi;

•

Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;

•

•

ANP şi instituţii subordonate;
Instituţii/agenţii guvernamentale cu
atribuţii în domeniul incluziunii
sociale;

•

APL cu atribuții în domeniul
educaţiei de nivel preuniversitar;

•

ONG.

•

Proiectele depuse în cadrul acestor
apeluri de proiecte se vor realiza și
implementa la nivel local sau
județean.

•
•

•
•
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educație nonformală sau în sistem outdoor,
activități activ-participative, interactive,
centrate pe copii;
Programe socio-educaționale de dezvoltare
cognitivă;
Activități educaționale orientate către
dezvoltarea/obținerea de competențe;
Activități de tipul cluburilor/
atelierelor/cercurilor pe domenii de interese;
Programe și activități activ-participative
educator/profesor - elev, pentru
îmbunătățirea utilizării limbajului şi
aptitudinilor sociale, conducând la
dezvoltarea abilităţilor logice şi de raţionare;
Ateliere de dezvoltare a abilităţilor cognitive
şi practice de bază necesare pentru
utilizarea informatiilor relevante în scopul
executării sarcinilor şi rezolvării problemelor
de rutină;
Activități practice de observare/descoperire
a cunoștintelor abia dobândite în educația
formală;
Activități interdisciplinare pentru
prevenirea/tratarea analfabetismului;
Activități pregătitoare/educative/de
orientare, pentru copiii care urmează să
intre într-un alt ciclu școlar;
Programe sau activități de prevenire a
părăsirii timpurii a școlii prin sport, artă,
educație în aer liber și alte activități care
dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă,
creativitatea, abilitățile de leadership;
Programe sau activități de educație pentru
sănătate, igienă și nutriție sănătoasă;
Programe sau activități care vizează
desegregarea școlară, creșterea stimei de
sine, educație interculturală.

Valoarea
grantului

Între
101.000 350.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

31 ianuarie
2022, ora
16:00

https://mfe.g
ov.ro/poculanseazaapelulcompetitiveducatienonformalain-sistemoutdoor/

https://mfe.g
ov.ro/pocua-fostactualizatghiduluiaferentapeluluieducatienonformalain-sistemoutdoor/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Viitor pentru tinerii
NEETs I

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN, AP
1, PI 8.ii, OS 1.1&OS
1.2)

Obiectivul
programului

Creșterea ocupării
tinerilor NEETs
șomeri cu vârsta
între 16 - 29 ani,
înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în regiunile
eligibile.
Îmbunătățirea
nivelului de
competențe, inclusiv
prin evaluarea și
certificarea
competențelor
dobândite în sistem
non-formal și
informal al tinerilor
NEETs șomeri cu
vârsta între 16-29
ani, înregistrați la
Serviciul Public de
Ocupare, cu
rezidența în regiunile
eligibile.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Furnizori autorizați de formare
profesională a adulților;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării;

•

Campanie de informare și
promovare;

•

Furnizarea de programe de formare
profesională;

•

Centre autorizate de evaluare și
certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi
decât cele formale;

Evaluarea și certificarea
competențelor profesionale;

•

Furnizarea de servicii specializate
pentru stimularea ocupării fortei de
munca;

Organizații sindicale;

•

Susținerea antreprenoriatului,
inclusiv a ocupării pe cont propriu;

Organizații patronale;

•

Acordarea de sprijin persoanelor din
grupul țintă pentru înființarea de afaceri;

•

Acordarea de subvenții (micro-granturi)
pentru înființarea de noi afaceri;

•

Activități de acompaniament.

ONG-uri;
Organizații de tineret, legal
constituite;

Valoarea
grantului

Minimum
100.000
euro;
Valoarea
totală
eligibilă
maximă a
proiectului
este de
1.000.000
euro.

Contribuția
beneficiaru
lui
Neprecizat

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

31 ianuarie
2022, ora
16:00

https://mfe.g
ov.ro/pocupublicaghidul-viitorpentrutinerii-neetsi/

Camere de Comerț și Industrie;
SPO;
Ministerul Tineretului și Sportului si
instituțiile subordonate/in
coordonare;
Angajatori.

Solicitanții pot depune proiecte
individual sau în parteneriat, entități
din lista de mai sus.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Sprijin
doctoranzi
cercetători
doctorat

pentru
și
post-

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN, AP
6, PI 10.iv, OS 6.13)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Îmbunătățirea
tranziției
de
la
educație la viața
activă
a
participanților
din
învățământul terțiar
universitar (ISCED
8),
inclusiv
a
cercetătorilor postdoctorat.

Instituții de învățământ superior
publice şi private, acreditate;

Activități eligibile

•

Sprijin pentru consolidarea parteneriatelor
dintre universităţi și actorii din domeniul
cercetării şi inovării pentru stimularea
dezvoltării de noi programe de studii
doctorale şi postdoctorale;

•

Activități de cercetare și de colaborare în
rețea pentru doctoranzi/tineri cercetători
în scopul asigurării complementarității cu
sectoarele economice cu potențial și din
domeniile de specializare inteligentă, în
sprijinul internaționalizării învățământului
terțiar;

•

Crearea unui sistem de informare
coordonată, în ambele sensuri: de la
companii/sectorul privat către instituțiile
de învățământ superior privind nevoile lor
de instruire, precum și de la instituțiile de
învățământ către întreprinderi, pentru a
răspunde nevoilor sectorului privat la nivel
regional/local.

Institute/centre
de
cercetare
acreditate, inclusiv institute de
cercetare ale Academiei Române;
Angajatori;
Asociații profesionale;
Camere de comerț și industrie;
Academia Română.
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Valoarea
grantului

Valoare
maximă
1.150.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

31 ianuarie
2022, ora
16:00

https://mfe.g
ov.ro/pocuapelul-deproiectesprijinpentrudoctoranzisicercetatoripostdoctorat/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

I3: Investiții în
inovare
interregională

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
parteneriatelor
interregionale, în
special prin investiții
direcționate care
vizează accelerarea
adoptării pieței și
extinderea soluțiilor
de inovare la niveluri
înalte de pregătire a
tehnologiei în
domeniile prioritare
comune de
specializare
inteligentă pentru a
le ajuta să abordeze
barierele trecerea pe
piață.

Persoane
juridice
(organisme
publice sau private), înființate întruna dintre țările eligibile, respectiv:

Asistența financiară
și de consiliere va
contribui la
accelerarea
comercializării și
extinderea prin
investiții
interregionale în
inovare, cu
potențialul de a
încuraja dezvoltarea
lanțurilor valorice ale
UE.
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•

•

state membre ale UE
(inclusiv țări și teritorii de
peste mări);
țări din afara UE.

Activități eligibile

•

Componenta 1 - sprijin financiar și
consultativ pentru investiții în
proiecte de inovare interregională;

•

Componenta 2 - sprijin financiar și
consultativ pentru dezvoltarea unor
lanțuri valorice în regiunile mai puțin
dezvoltate.

DIGIT
•

Economia digitală și inovarea;

•

Digitalizarea administrației publice;

•

Digitalizarea asistenței medicale.

GREEN
•

MANU
•

Sisteme alimentare durabile,
agricultura durabilă, energie curată
și eficientă, industrie durabilă,
construcție și renovare, mobilitate
durabilă, eliminarea poluării și
acțiunea climatică.

Robotică, imprimarea 3D și 4D,
inteligența artificială, precum și
calcularea de înaltă performanță
pentru modelare sunt elemente
importante în producția avansată.

Valoarea
grantului

Component
a 1:
4.000.000 10.000.000
euro;

Contribuția
beneficiaru
lui
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

1 februarie
2022

https://bit.ly/
3rCMmrf

Component
a 2:
2.000.000 3.000.000
euro.

Sumele nu
exclud
depunerea/
selectarea
propunerilor
care solicită
alte sume.

Cel puțin
70% din
grant
trebuie să
fie alocat
investițiilor
în companii,
în special
IMM-uri.

10 IANUARIE 2022

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Fundamentarea
deciziilor,
planificare
strategică și măsuri
de simplificare
pentru cetățeni la
nivelul
administrației
publice locale din
regiunile mai puțin
dezvoltate

Introducerea de
sisteme și standarde
comune în
administrația publică
locală ce
optimizează
procesele orientate
către beneficiari în
concordanță cu
SCAP.

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ,
AP 2, OS 2.1)

Solicitanți eligibili

Municipiile și județele din regiunile
mai puțin dezvoltate.
Pot fi parteneri (asociați) în cadrul
acestui apel:
Alte municipii sau județe din
regiunile mai puțin dezvoltate care
îndeplinesc condițiile de eligibilitate
stabilite pentru solicitanți,

Activități eligibile

Planificare strategică și financiară
Se acordă finanțare autorităților locale
județene și municipale din regiunile mai puțin
dezvoltate, care nu au obținut finanțare în
cadrul apelurilor CP4 less/2017, CP6
less/2017, CP10 less/2018, CP12 less/2018 și
CP13 less/2019.

Valoarea
grantului

250.000 4.625.000
lei, în
funcție de
rezultatele
de program
la care
contribuie.

Contribuția
beneficiaru
lui
2%

Termen
limită

11
februarie
2022

Informații
suplimenta
re
http://www.p
oca.ro/anunt
uri/cerereade-proiectenr-cp-162021mysmispoca-972-21-pentruregiunilemai-putindezvoltate/

Orice alte autorități/instituții publice
locale (de la nivelul județelor și
municipiilor) care pot contribui la
buna implementare a proiectului,
ONG-uri (cu excepția Grupurilor de
acțiune locală),
Parteneri sociali (organizaţii
sindicale, organizații patronale,
precum și formele de asociere ale
acestora cu personalitate juridică),
Instituții de învățământ superior
acreditate.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin acordat
pentru cooperare
orizontală şI
verticală între
actorii din lanţul de
aprovizionare în
sectoarele agricol şI
pomicol

Promovarea
cooperării între
actorii locali, în
scopul
comercializării
produselor
agoalimentare prin
intermediul lanțurilor
scurte de
aprovizionare.

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 16.4 și
16.4a)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Parteneriatele constituite în baza
unui acord de cooperare din cel
puţin un partener din categoriile de
mai jos și cel puțin un fermier, un
grup sau o organizație de
producători/cooperative care își
desfășoară activitatea în sectorul
agricol/pomicol, în funcție de
submăsură:

•

Sunt sprijinite și produse pomicole dacă
numărul de parteneri din sectorul
pomicol este mai mic decât cel din
restul sectorului agro-alimentar.
Similar, în cadrul 16.4a sunt sprijinite și
produse, altele decât cele pomicole.

•

În sectorul piscicol sunt eligibile
activități precum: promovarea on-line,
crearea conceptului de marketing,
brand ș.a.m.d, nu sunt eligibile
activitățile de producție și procesare a
peștelui și a produselor pescărești.

•

În cadrul unui proiect de cooperare, pe
lângă produsele din sectorul piscicol,
obligatoriu vor fi promovate și produse
agricole.

Fermieri (persoane fizice și/sau
entități cu formă de organizare
juridică);
Microîntreprinderi și întreprinderi
mici;
Organizații neguvernamentale;

Valoarea
grantului

Maximum
250.000 de
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

28 februarie
2022, ora
16:00

https://portal
.afir.info/info
rmatii_gener
ale_pndr_in
vestitii_prin_
pndr_sm_16
_4_si_16_4
a_sprijin_pe
ntru_cooper
are_agricola
_si_pomicol
a

Autorități publice;
Unități școlare (inclusiv universitățile
de profil), unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație publică.

PAGINA 10 DIN 31

10 IANUARIE 2022

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Împăduriri
crearea
suprafețe
împădurite

și
de

(PROGRAMUL
NAȚIONAL
DE
DEZVOLTARE
RURALĂ 2014-2020,
Măsura
8,
Submăsura 8.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Acordarea
unui
sprijin
financiar
deţinătorilor publici şi
privaţi de terenuri
agricole și neagricole
şi formelor asociative
ale acestora pentru
împădurirea
şi
crearea de suprafeţe
împădurite.

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii
publici şi privaţi de teren agricol şi
formele asociative ale acestora.
Deţinătorii de terenuri agricole şi
neagricole proprietate a statului
şi/sau deţinătorii de terenuri agricole
şi/sau neagricole proprietate a
unităţilor administrativ teritoriale
(UAT) sau asociaţii ale acestora,
beneficiază numai de sprijinul
acordat în baza Primei 1.

Înfiinţarea de plantaţii forestiere, respectiv
realizarea de trupuri de pădure și perdele
forestiere de protecţie.
Împădurirea de terenuri agricole şi neagricole,
sub forma a două prime, după cum urmează:

Valoarea
grantului

Maximum
7.000.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

28 februarie
2022

http://www.a
pia.org.ro/fil
es/pages_fil
es/GS_Mas
ura_8_Sesi
unea_6.pdf

Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
(Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de
elaborare a proiectului tehnic de împădurire acordată pentru toţi beneficiarii schemei;
Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de
12 ani, pentru acoperirea costurilor de
întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi
pentru compensarea pierderilor de venit
agricol ca urmare a împăduririi – acordată în
funcţie de categoria de beneficiar și tipul de
teren.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Fondul pentru
Inovare - Proiecte la
scară largă, apelul II

Sprijinirea proiectelor
care demonstrează
tehnologii, procese
sau produse extrem
de inovatoare, care
sunt suficient de
mature și au un
potențial semnificativ
de reducere a
emisiilor de gaze cu
efect de seră;
Oferirea unui sprijin
financiar adaptat
nevoilor pieței și
profilurilor de risc ale
proiectelor eligibile,
atrăgând în același
timp resurse publice
și private
suplimentare.
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Entități private

•

Inovarea în tehnologii și procese cu
emisii scăzute de carbon în sectoarele
enumerate în anexa I la Directiva EU
ETS, inclusiv captarea și utilizarea
carbonului în condiții de siguranță
pentru mediu (CCU) care contribuie în
mod
substanțial
la
atenuarea
schimbărilor climatice, precum și
produse care le înlocuiesc pe cele cu
consum intensiv de carbon produse în
sectoarele enumerate în anexa I la
Directiva EU ETS.

•

Stimularea construcției și exploatării
proiectelor care vizează captarea și
stocarea geologică a CO2 (CCS) în
condiții de siguranță pentru mediu;

•

Stimularea construcției și exploatării
tehnologiilor inovatoare de energie
regenerabilă și de stocare a energiei.

Entități publice
Organizații internaționale

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiaru
lui

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

Proiectele
cu un total
al
cheltuielilor
de capital
de peste
7.500.000
eur sunt
eligibile în
cadrul
acestui
apel.

Neprecizată

3 martie
2022, ora
17:00 CET

https://bit.ly/
3vS6ghO

10 IANUARIE 2022

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP 9, PI
9.1)

Obiectivul
programului

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

Unități administrativ teritoriale
oraș/municipiu/sectoarele
municipiului București - ca membre
în Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor selectate la
finanțare
Parteneriate între UAT oraș/
municipiu/sectoarele municipiului
București - membru în Grupul de
Acțiune Locală din cadrul Listei
SDL-urilor selectate la finanțare și
lider de parteneriat - și furnizori
publici și privați de servicii sociale
Furnizori publici și privati de servicii
sociale acreditați conform legislației
în vigoare, cu o vechime de cel
putin un an, inainte de depunerea
proiectului, cu competențe în
furnizare de servicii sociale,
comunitare, desfasurare de activitati
recreativ-educative, culturale,
agrement și sport
Întreprinderi de economie socială
de inserție
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Intervențiile identificate în Strategiile de
Dezvoltare Locală elaborate de către
Grupurile de Acțiune Locală:
•

investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale

•

investiţii în infrastructura de sănătate,
servicii sociale – constructia/reabilitarea/
modernizarea/dotarea centrelor
comunitare integrate medico-socială;

•

investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/reabilitare/modernizare/dotare
a de unităţi de învăţământ preuniversitar
(creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);

•

investiții în amenajări ale spațiului urban
degradat al comunității defavorizate.

•

construirea/dotarea cu echipamente a
infrastructurii întreprinderilor de
economie socială de inserţie

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiaru
lui

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderil
or de
economie
socială de
inserție

31
martie
2022, ora
10:00 –
pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9
/9.1/1/7REG
IUNI si
POR/2019/9
/9.1/1/BI

http://www.i
nforegio.ro/r
o/axaprioritara9/apelurilansate

30.000 euro
pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9
/9.1/1/7REG
IUNI si
POR/2019/9
/9.1/1/BI

Minim 2%
pentru
celelalte
categorii de
beneficiari

200.000
euro
pentru
apelul de
proiecte
POR/2021/9
/9.1/3/Întrep
rinderi
Valoarea
totală
maximă a
pachetului
de proiecte
de
infrastructur
ă la nivel de
strategie:
4.900.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Administrați
a Fodului
pentru
Mediu

Programul privind
reducerea emisiilor
de gaze cu efect de
seră în transporturi,
prin
promovarea
infrastructurii
pentru vehiculele de
transport
rutier
nepoluant din punct
de
vedere
energetic: stații de
reîncărcare
pentru
vehicule
electrice în localități

Dezvoltarea
infrastructurii
de
alimentare
a
vehiculelor
cu
energie electrică.

Instituții
publice
și
unități
administrativ-teritoriale organizate la
nivel de municipiu, oraș, comună și
județ, Municipiul București și
subdiviziuni municipiului București,
instituții publice/UAT-urilor localizate
în stațiuni turistice de interes
național și de interes local și zone
metropolitane
ale
municipiilor
reședință
de
județ/municipiului
București.

Stațiile de reîncărcare formate din minimum
două puncte de reîncărcare, alimentate de
același punct de livrare din rețeaua publică de
distribuție, din care un punct de reîncărcare
permite încărcarea multistandard în curent
continuu la o putere ≥ 50 kW și un punct de
reîncărcare permite încărcarea în curent
alternativ la o putere ≥ 22 kW a vehiculelor
electrice. Stația de reîncărcare va permite
încărcarea simultană la puterile declarate.

Suma
maximă
finanțată
pentru stații
de
reîncărcare
este
de
190.000 lei.

(MONITORUL
OFICIAL
AL
ROMÂNIEI,
PARTEA
I,
Nr.1080/11.XI.2021)

Valoarea
maximă
acordată
variază
în
funcţie
de
tipul
de
beneficiar.

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

Se pot crea
conturile de
utilizator,
solicitanții
pot depune
cererile de
finanțare,
împreună cu
documentați
a aferentă,
în aplicația
informatică
prin
intermediul
conturilor de
utilizator
create.

https://www.
afm.ro/statii
_reincarcare
_ghid_finant
are.php

Termen
limită:
31
martie
2022, sau
după
epuizarea
bugetului
alocat.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Ambasada
S.U.A. la
București

Program de
finanțare

Programul anual de
finanțări prin
acordarea de
granturi mici în anul
fiscal 2022

Obiectivul
programului

Consolidarea
relațiilor culturale
dintre SUA și
România prin
schimburi
educaționale și
programe culturale
care evidențiază
valorile comune și
promovează
cooperarea
bilaterală.

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

• Organizații non-profit
înregistrate, inclusiv grupuri de
reflecție și organizații ale
societății civile/nonguvernamentale cu experiență
în programare

Promovarea păcii și securității regionale și
internaționale
• alfabetizare mediatică
• combaterea
dezinformării,
a
informării greșite, a știrilor false
• educația
pentru
securitate
cibernetică

Între 5.000 15.000
dolari

• Instituții de învățământ nonprofit sau guvernamentale
• Instituţii guvernamentale

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

31 martie
2022

Informații
suplimenta
re
https://ro.us
embassy.go
v/ro/educati
on-culturero/nofo/

Promovarea standardelor euro-atlantice de
democrație, stat de drept și incluziune a
minorităților
• statul de drept
• democrația
• drepturile omului și nediscriminare
• incluziunea minorităților
• emanciparea femeilor
• educația civică
• participarea civică
• prevenirea traficului de persoane
• presa liberă, independentă și
responsabilă
• dezvoltarea abilităților de lider ale
tinerilor
Consolidarea economiei transatlantice
• promovarea antreprenoriatului

PAGINA 15 DIN 31

10 IANUARIE 2022

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Protejarea sănătății
populației în
contextul pandemiei
cauzate de COVID19

Creșterea capacității
de gestionare a
crizei sanitare
COVID-19

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE 2014-2020,
AP 9, OS 9.1)

Solicitanți eligibili

Spitalele publice de fază I și II și
suport COVID din sistemul sanitar
de stat
Alte unități sanitare publice inclusiv
unități sanitare cu personalitate
juridică aferente sistemului național
de apărare, ordine publică şi
securitate națională, precum și cele
aferente sistemului de transport,
pentru care Ministerul Sănătății
stabilește
necesitatea
dotării/
reabilitării, în contextul consolidării
infrastructurii medicale pentru a face
față
provocărilor
dicate
de
combaterea epidemiei de COVID-19

Activități eligibile

Valoarea
grantului

• Instalarea de sisteme de detectare,
semnalizare, alarmare incendii, cu
acoperire totală, și de detectare
semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă pentru creșterea gradului de
securitate la incendii;

Valoarea
maximă a
finanțării
proiectelor
tip A este de
150.000 de
euro.

• Reabilitarea/modernizarea/extinderea
infrastructurii electrice, de ventilare și
tratare a aerului, precum și infrastructura
de fluide medicale.

Valoarea
maximă a
finanțării
proiectelor
tip B este de
2.000.000
de euro.

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

31 martie
2022, ora
18:00

Informații
suplimenta
re
https://mfe.g
ov.ro/poimlanseazaghidulcrestereasiguranteipacientilorin-structurispitalicestipublicecareutilizeazafluidemedicale/

Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiecte
unice care
vizează
ambele
tipuri A și B
este de
2.150.000
euro.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori –

Reducerea
numărului de
persoane aflate în
risc de sărăcie și
excluziune socială
din comunitățile
marginalizate (roma
și non-roma) din
orașe/municipii cu
peste 20.000
locuitori, cu accent
pe cele cu populație
aparținând minorității
roma, prin
implementarea de
măsuri/operațiuni
integrate în contextul
mecanismului de
DLRC

Etapa a III-a a
mecanismului
Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN, AP
5, OS 5.1)

Activități eligibile

Valoarea
grantului

În anul 2017, au fost selectate 37 de Strategii
de Dezvoltare Locală din orașe/municipii cu
peste 20.000 locuitori, gestionate de Grupurile
de Acțiune Locală. Grupurile de Acțiune
Locală implementează SDL-urile prin lansarea
de apeluri aferente intervențiilor specifice
acestor strategii. Activitățile finanțate prin
POCU sunt:

Valorile
minime și
maxime ale
proiectelor
se
stabililesc
de GAL-uri
prin
Ghidurile
proprii
aferente
SDL-urilor
aprobate

Solicitanți eligibili

Autorități publice locale și unități cu
personalitate juridică aflate în
coordonarea sau subordonate
acestora;
Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare
profesională;

•

Centre autorizate de evaluare și
certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte căi
decât cele formale;

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea
pe piața muncii

•

Susținerea antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe cont
propriu

Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;

•

Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii
sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv
în cadrul centrelor comunitare integrate

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

•

Activități de îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din grupul țintă

•

Asistență juridică pentru reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de
stare civilă

•

Combaterea discriminării și a segregării

Asociații și fundații;
Organizații sindicale;
Organizații patronale;
Întreprinderi sociale de inserție;
Angajatori;
Camere de Comerţ şi Industrie.
Unităţi şcolare și
Școlare Județene
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Inspectorate

Contribuția
beneficiaru
lui
Variabilă

Termen
limită

29 aprilie
2022, ora
16:00

Informații
suplimenta
re
http://mfe.go
v.ro/pocu81-mil-europentrureducereanumaruluidepersoanein-risc-desaracie-siexcluziunesociala/
https://mfe.g
ov.ro/pocucorrigendum
-la-ghidulpentrudepunereain-sistemulmysmis-acererilor-definantareaferentefiselor-deproiectselectatede-gal-incadrul-sdletapa-a-iiia-amecanismul
ui-dlrc/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 155
din 3 septembrie
2020 privind unele
măsuri pentru
elaborarea Planului
naţional de
relansare şi
rezilienţă necesar
României pentru
accesarea de
fonduri externe
rambursabile şi
nerambursabile în
cadrul
Mecanismului de
redresare şi
rezilienţă

Asigurarea
ameliorării stării
economiei naţionale
după criza generată
de COVID-19,
creşterea economică
şi crearea de locuri
de muncă necesare
pentru incluziunea
forţei de muncă,
sprijinirea tranziţiei
verzi şi a celei
digitale pentru
promovarea creşterii
durabile

Solicitanți eligibili

a)

b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
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ministerele de resort, singure
sau în parteneriate
interinstituţionale sau împreună
cu autorităţi publice
centrale/locale sau asociaţii de
dezvoltare comunitare;
instituţii de învăţământ superior
de stat şi autorităţi publice
locale din municipii reşedinţă de
judeţ, municipii şi oraşe,
autorităţile publice central;
unităţile sanitare;
instituţiile de învăţământ
superior de stat şi institute de
cercetare-dezvoltare din
România;
operatorii de apă şi canalizare;
autorităţile publice locale ale
localităţilor rurale limitrofe
localităţilor urbane;
Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi
inspectoratele judeţene pentru
situaţii de urgenţă;
Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi unităţile
subordonate;
instanţele de judecată, parchete
etc;
instituţiile şi autorităţile publice
centrale;
Autoritatea pentru Digitalizarea
României, autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiaru
lui

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

Elaborarea documentaţiilor tehnicoeconomice cu finanţare din bugetul de stat,
prin ordonator principal de credite Ministerul
Fondurilor Europene, pentru pregătirea
proiectelor de infrastructură în următoarele
domenii:

În funcţie de
valoarea
estimată a
proiectului
de investiţii
publice, dar
nu mai mult
de 3% din
valoarea
estimată a
acestuia

Neprecizată

Neprecizat

https://mfe.g
ov.ro/pnrr/

a) adaptarea la schimbări climatice;
b) mobilitate urbană, regenerare urbană,
turism şi cultură, ecologizare platforme
industriale, investiţii în infrastructura
educaţională;
c) domeniul sănătăţii;
d) cercetare în domeniul transferului
tehnologic pentru
extindere/reabilitare/modernizare clădiri,
inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/
utilaje/dotări independente;
e) apă-canalizare;
f) proiecte de infrastructură edilitară destinate
localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane;
g) creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii
de urgenţă prin extinderea reţelei
de subunităţi de intervenţie din structura
inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă;
h) constituirea unor depozite regionale şi
crearea stocurilor de materiale şi
tehnică - inclusiv medicală, pentru gestionarea
unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate
scăzută generate de manifestarea riscurilor;
i) proiecte de infrastructură din sistemul
judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare;
j) domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informaţiei şi securităţii cibernetice;
k) proiecte de transformare/tranziţie digitală,
inclusiv prin robot process automation, a
serviciilor administraţiei publice centrale şi
locale.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Programul național
de construcții de
interes public sau
social

Construirea,
reabilitarea,
modernizarea,
dotarea și extinderea
unui obiectiv,
finalizarea unui
obiectiv demarat
anterior de beneficiar

Solicitanți eligibili

Autoritățile administrației publice
centrale,
Autoritățile administrației publice
locale,
Alte instituții publice și instituții de
interes public și persoane juridice
recunoscute ca fiind de utilitate
publică în condițiile legii,

Activități eligibile

Construirea, reabilitarea, modernizarea,
dotarea și extinderea unui obiectiv, finalizarea
unui obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

Depunere
continuă

https://www.
cni.ro/proiec
te/document
e-utile

1. Subprogramul ”Săli de sport”
2. Subprogramul ”Bazine de înot”
3. Subprogramul ”Complexuri sportive”
4. Subprogramul ”Așezăminte culturale”

Alte entități ce funcționează în baza
unor legi speciale,
inclusiv persoane fizice și juridice în
cazul Subprogramului ”Lucrări în
primă urgență”

5. Subprogramul ”Unități și instituții de
învățământ de stat”
6. Subprogramul ”Patinoare artificiale”
7. Subprogramul ”Unități sanitare”
8. Subprogramul ”Săli de cinema”
9. Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”
10. Subprogramul ”Reabilitare blocuri de
locuințe situate în localități din zone
defavorizate”
11. Subprogramul ”Drumuri de interes local
și drumuri de interes județean”
12. Subprogramul ”Fose septice, microstații
de epurare și sisteme de alimentare cu
apă”
A. Subprogramul ”Alte obiective de interes
public sau social în domeniul
construcțiilor”
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Managementul
riscului la inundații,
eroziune costieră și
alte riscuri
identificate prin
evaluarea naţională
a riscurilor

Promovarea
acțiunilor orientate
spre prevenirea
principalelor riscuri
accentuate de
manifestările
schimbărilor
climatice, îndeosebi
inundații și eroziune
costieră, în vederea
evitării pagubelor
economice și
pierderii de vieți
omenești, precum și
a conformării cu
cerințele directivelor
din sector

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 5, O.S.
5.1)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Ministerul Apelor și Pădurilor în
parteneriat cu structurile
specializate să implementeze
măsurile specifice din cadrul PMRI
pentru acțiuni de tip A;
Ministerul Apelor și Pădurilor în
parteneriat cu ONG-urile și alte
structuri cu specializare în domeniul
ecologic, pentru acțiuni de tip A;

A.

Acțiuni pentru managementul riscului la
inundații

B.

Acțiuni pentru prevenirea eroziunii
costiere

C.

Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva
altor riscuri

Valoarea
grantului

Prin
program
sau ghidul
solicitantului
nu se
propun
valori
maxime ale
proiectelor.

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

30 iunie
2022

Informații
suplimenta
re
https://bit.ly/
3hKXDi7

Administrația Națională de
Meteorologie - pentru acțiunile de tip
A specifice ANM;
Administrația Națională “Apele
Române” pentru acțiuni de tip B;
Alte organisme cu atribuţii în
prevenirea şi managementul la nivel
național a riscurilor identificate pe
baza evaluării naţionale – pentru
acțiuni de tip C.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Decontaminarea
siturilor poluate
istoric – proiecte
noi

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 4, O.S.
4.3)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

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

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

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

Valoarea
grantului

NA
Buget alocat
apelului:
5.716.409
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
Pentru
beneficiari
autorități
publice
locale/
instituții
subordonate
acestora,
finanțate de
la bugetul
local:
Minim 2%

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de
la bugetul
de stat:
Minim 15%
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Termen
limită

30 iunie
2022

Informații
suplimenta
re
https://www.
fonduriue.ro/comun
icare/noutati
-amoi/details/6/
1424/poimprelunge%C
8%99teperioadadedepunere-acererilor-definan%C8%
9Bare%C3%AEncadrulapelului-deproiectepoim-nr271-4-3reducereasuprafe%C8
%9Belorcontaminate
-istoric
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 4, OS
4.1)

Obiectivul
programului

Menţinerea şi
refacerea
ecosistemelor
degradate şi a
serviciilor furnizate
(împăduriri coridoare
ecologice etc.),
situate în afara ariilor
naturale protejate

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și/sau
proprietari ai fondului forestier
național aflat în proprietate publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și/sau
proprietari ai apelor de suprafață
aflate în proprietate publică
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și/sau
proprietari de pajiști permanente
aflate în proprietate publică

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
forestiere și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
lacustre și de ape curgătoare și a
serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
de pajiști și a serviciilor furnizate

•

Menținerea și refacerea ecosistemelor
de peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea
grantului

Maximum
10.000.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiaru
lui
Variabilă

Termen
limită

30 iunie
2022

Informații
suplimenta
re
https://www.
fonduriue.ro/comun
icare/noutati
-amoi/details/6/
1406

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și/ sau
proprietari de peșteri aflate în
proprietate publică
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Apel de proiecte
pentru dezvoltarea
infrastructurii
de
management
integrat
al
deșeurilor - proiecte
noi de investiții

Reducerea
numărului
depozitelor
neconforme
şi
creşterea gradului de
pregătire
pentru
reciclare a deşeurilor
în România

Asociaţiile
de
Dezvoltare
Intercomunitară
prin
Consiliile
Județene;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE 2014 - 2020,
AP 3, OS 3.1)

•
•

Ministerul Mediului;
Instituții publice cu responsabilități
în
domeniul
managementului
deșeurilor,
în
parteneriat
cu
Ministerul Mediului;
Primăria Municipiului
primăriile de sector;

Bucureşti,

Ministerul Mediului,
Pădurilor/Administrația
pentru Mediu;

Apelor și
Fondului

Administrația
Mediu.
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Activități eligibile

Fondului

•
•
•

pentru
•

Proiecte noi integrate/individuale pentru
consolidarea şi extinderea sistemelor de
management integrat al deşeurilor;
Consolidarea capacităţii instituţionale a
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
pentru
guvernanța
în
domeniul
managementului al deșeurilor (pentru
sprijinirea implementării PNGD) precum și
a instituțiilor publice cu responsabilități în
domeniul managementului deșeurilor;
Implementarea unui sistem integrat de
management al deşeurilor la nivelul
municipiului Bucureşti;
Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de
deșeuri industriale
periculoase și nepericuloase;
Pegătirea portofoliului de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după
caz);
Proiecte de închidere a depozitelor
neconforme de deșeuri municipale
(neincluse în proiectele de management
integrat ale deșeurilor la nivel județean).

Valoarea
grantului

Nu
există
plafoane
valorice
privind
dimensiune
a proiectelor

Contribuția
beneficiaru
lui
Pentru
beneficiari
autorități
publice
locale:
Minim 2%

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de
la
bugetul
de stat:

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

1 iulie 2022

http://mfe.go
v.ro/poimghidulsolicitantului
dezvoltareainfrastructuri
i-demanagemen
t-integrat-aldeseurilorproiecte-noi/

Minim 15%
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Fundația
Nouă ne
pasă

Program de
finanțare

Programul de
Granturi pentru
finanțarea
proiectelor din
domeniul educației
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Obiectivul
programului

Încurajarea
organizațiile nonguvernamentale și a
instituțiilor de
învățământ să
dezvolte și să
implementeze
proiecte care
contribuie la
îmbunătățirea calității
procesului
educațional.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

ONG

•

Instituții de învățământ
preuniversitar
Instituții de învățământ superior

Proiecte cu impact relevant în societate,
care sprijină gândirea strategică, mențin o
direcție pe termen mediu-lung și implică
direct/indirect comunitatea locală;

•

Creșterea nivelului general de pregătire,
îmbunătățirea calității educațională sau
oferă șansă la educație copiilor din
comunități dezavantajate;

•

Propuneri de soluții pentru probleme cu
care se confruntă școala, copiii și
educația din România;

•

Creșterea nivelului de educație în
comunități neglijate prin modele testate
sau inovatoare de intervenție, cu impact
măsurabil;

Valoarea
grantului

Maximum
60.000 lei

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

1 iulie 2022*

http://www.r
omaniapozit
iva.ro/csr/fu
ndatianoua-nepasa-alansat-unprogram-degranturi-invaloare-de1-milion-delei-pentruproiecte-dineducatie/?fb
clid=IwAR1J
tCPeAohLq
a9agmwJ6u
N5RXR1F_
Nrc53Cyda
PT7mKFRfj
nlDBbcIm0e
s

*Noi apeluri
de proiecte
vor fi
lansate la
începutul
fiecărei luni.

Până la
atingerea
numărului
de proiecte
maxim
admis, 50
de
propuneri
sau timp de
maxim 10
zile de la
lansare.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Elaborarea
planurilor de
management/
seturilor de măsuri
de conservare/
planurilor de
acţiune pentru ariile
naturale protejate
(inclusiv cele
situate în mediul
marin) şi pentru
speciile de interes
comunitar
neacoperite de
proiectele
anterioare
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTURA
MARE, AP 4, O.S.
4.1)
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Obiectivul
programului

Creşterea gradului
de protecţie şi
conservare a
biodiversităţii şi
refacerea
ecosistemelor
degradate

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Agenția Națională pentru Arii
Naturale Protejate
Structura care este responsabilă
pentru administrarea/asigurarea
managementului ariei protejate
ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) care
să aibă prevăzut în actul constitutiv
atribuţii de protecţia mediului şi/ sau
protecţia naturii
Institute de cercetare/
universităţi/muzee care au în actul
constitutiv atribuţii de protecţia
mediului şi/sau protecţia naturii
Autorităţi ale administraţiei publice
centrale/locale/alte structuri în
coordonarea/subordonarea
autorităţilor centrale/locale

•

Elaborarea planurilor de management/
seturilor de măsuri de conservare/planurilor
de acţiune pentru ariile naturale protejate
(inclusiv cele situate în mediul marin) şi
pentru speciile de interes comunitar care nu
sunt finanțate în cadrul altor programe
(prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind
regimul
ariilor
naturale
protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

Valoarea
grantului

Valoarea
maximă a
proiectului:
5.000.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

31 iulie
2022

Informații
suplimenta
re
http://mfe.go
v.ro/poimghidulpentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilordemanagemen
t-seturilorde-masurideconservareplanurilorde-actiunepentruariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-dein/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Dezvoltarea
infrastructurii
termoficare
proiecte noi

de
–

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE
2014-2020,
AP 7, OS 7.1)
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Promovarea
investiţiilor
în
eficiența energetică
a
sectorului
de
termoficare
în
vederea
reducerii
pierderilor în rețelele
de
transport
și
distribuție a agentului
termic.

Unități administrativ teritoriale, prin
autoritățile publice locale din
localitățile selectate (care au
implementat proiecte în cadrul POS
Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3)
precum și din alte localități, în limita
resurselor financiare disponibile

Activități eligibile

•

Proiecte integrate de termoficare în cele 7
orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași,
Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara,
Focșani) pentru continuarea investițiilor
începute în perioada 2007-2013 prin POS
Mediu 2007-2013, în vederea asigurării
sustenabilității

•

Proiectele de termoficare ale altor
autorități locale (altele decât cele 7 orașe
preidentificate la nivelul POIM) care sunt
propuse şi selectate spre finanţare în
condiţii similare celor utilizate pentru
proiectele prioritare, în funcţie de
resursele financiare disponibile, în
vederea creșterii confortului termic al
consumatorilor simultan cu scăderea
costurilor
aferente
producerii
și
consumului de energie și luând în
considerare
evoluțiile
în
domeniul
eficienței energetice la nivelul centrelor
urbane.

Valoarea
grantului

Maximum
20.000.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

31
decembrie
2022,
ora
17:00

https://mfe.g
ov.ro/poimghidulsolicitantului
dezvoltareainfrastructuri
i-determoficareproiecte-noi/
https://mfe.g
ov.ro/ordinnr-13562021-demodificarea-ghiduluisolicitantului
-pentrudezvoltareainfrastructuri
i-determoficareproiecte-noi/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Fondul de acțiune
în domeniul
managementului
energiei durabile

Instituit prin
ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 158/
2020
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Obiectivul
programului

Contribuția la
susținerea
managementului
energiei durabile la
nivelul localităților
sărace/
subdezvoltate din
România, prin
îmbunătățirea
infrastructurii
municipale, sporirea
capacității și gradului
de conștientizare cu
privire la eficiența
energetică și energia
regenerabilă

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Unitățile administrativ-teritoriale din
regiuni sărace/subdezvoltate ale
României

Obiectivele de investiții din următoarele
domenii specifice:
•
•
•
•
•
•
•

reabilitarea termică a clădirilor publice,
termoficare,
furnizarea de energie,
inclusiv regenerabilă,
iluminat public,
transport public,
planificare urbană.

Valoarea
grantului

Variabilă

Contribuția
beneficiaru
lui
15%

Termen
limită

Informații
suplimenta
re

31
decembrie
2025

http://legisla
tie.just.ro/Pu
blic/DetaliiD
ocument/22
9831
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Acordarea
de
materiale școlare
(rechizite
și
vestimentație
necesară
frecventării școlii)

Prevenirea
abandonului școlar și
a părăsirii timpurii a
școlii a copiilor celor
mai dezavantajați din
învățământul de stat
preșcolar, primar şi
gimnazial, cursuri de
zi, din familii în care
venitul mediu net
lunar pe membru de
familie din luna iulie
a fiecărui an, este de
maximum 50% din
salariul
de
baza
minim brut pe țară,
prin
intensificarea
sprijinului
acordat,
precum și a copiilor
celor
mai
dezavantajați
din
învățământul de stat
preșcolar, care sunt
în
întreținerea
familiilor al căror
venit
lunar
pe
membru de familie
este de până la două
ori nivelul venitului
minim
garantat
pentru o persoană
singură.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene

(Programul
Operaţional
Ajutorarea
Persoanelor
Dezavantajate 2014
– 2020)

APEL NELANSAT
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Parteneri eligibili:
Ministerul Educației;

Activități eligibile

•

•

Distribuirea tichetelor sociale pe suport
electronic pentru sprijin educațional către
organizațiile partenere;

•

Distribuția tichetelor sociale pe suport
electronic pentru sprijin educațional către
destinatarii finali;

•

Achiziționarea
materialelor
școlare/
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte
de către părinții/ reprezentanții legali ai
destinatarilor
finali
(persoane
dezavantajate conform POAD), prin
utilizarea tichetelor sociale pe suport
electronic pentru sprijin educațional;

•

Activități de informare și conștientizare a
grupului țintă asupra sprijinului pe care
UE și Guvernul României îl acordă prin
acest program;

•

Măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat
care să vină în completarea sprijinului
educational.

Unitățile de învățământ de stat
preșcolar, primar și gimnazial;
Inspectoratele școlare județene și
Inspectoratul Școlar al Municipiului
București.

Contractarea serviciilor privind emiterea
tichetelor sociale pe suport electronic
pentru sprijin educational;

Valoarea
grantului

Maximum
44.000.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
15%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
https://mfe.g
ov.ro/consul
tare-publicapoad-ghidulpentruacordareadematerialescolare/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare

Investiţii pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole şI silvice

(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura 4.3)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Facilitarea accesului
spre ferme

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau
asociaţii ale acestora, constituite
conform legislației naționale în
vigoare.

Activități eligibile

Construcţia, extinderea și/sau modernizarea
drumurilor de acces agricole către ferme (căi
de acces din afara exploataţiilor agricole);
Nu va fi finanțată prin această submăsură
construcția de drumuri agricole din pământ.

Valoarea
grantului

Maximum
1.000.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiaru
lui
Minim 0%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
https://portal
.afir.info/info
rmatii_instit
utionale_de
zbatere_pub
lica_docum
ente_supus
e_dezbaterii
_publice

APEL NELANSAT
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Măsuri de reducere
a contaminării cu
substanțe
periculoase
în
depozite municipale
temporare

Creșterea capacității
de
a
gestiona/
reduce/elimina
riscurile generate de
substanțele
periculoase
și
deșeurile municipale.

(MECANISM
FINANCIAR
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2021)

AL

2014-

Solicitanți eligibili

Autorități locale sau
(municipale/județene)

regionale

Proiectul poate fi implementat și în
parteneriat cu una sau mai multe
entități din România și/sau Statele
Donatoare

Activități eligibile

Valoarea
grantului

• Servicii de consultanță;
• Desfășurarea unor întâlniri de lucru,
workshop-uri virtuale, cu scopul consultării
factorilor de decizie pentru definirea
problematicilor și a soluțiilor privind
închiderea depozitelor temporare de
deșeuri municipale, vizate de proiect;

Între
1.300.000 2.500.000
euro

Contribuția
beneficiaru
lui
0%

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
https://bit.ly/
2MzTJNA

• Elaborarea unor studii de impact asupra
mediului privind riscurile create de
depozitele
temporare
de
deșeuri
municipale;
• Elaborarea măsurilor și acțiunilor
închidere a depozitelor temporare
deșeuri municipale;

de
de

• Elaborarea unor studii de fezabilitate privind
implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor
temporare
de
deșeuri
municipale;
APEL NELANSAT

• Implementarea măsurilor de închidere a
depozitelor
temporare
de
deșeuri
municipale;
• Elaborarea unor ghiduri de bune practici în
vederea replicării rezultatului proiectului sau
a măsurilor de închidere precum și
implementarea acestora.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Proiect de
ORDONANŢĂ DE
URGENȚĂ
pentru aprobarea
unor măsuri de
sprijin decontate
din fonduri
europene, pentru
extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de anestezie
și terapie intensivă,
în contextul riscului
de infecţie cu
coronavirusul
SARS-CoV-2

Extinderea,
reabilitarea sau
modernizarea
infrastructurii de
gaze medicale din
secțiile de anestezie
și terapie intensivă,
în contextul riscului
de infecție cu
coronavirusul SARSCoV-2

Spitale județene de urgență/Spitale
de urgență/Institute medicale/Spitale
de boli infecțioase;

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de
anestezie și terapie intensivă.
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Primăria Municipiului
București/autorități ale administrației
publice locale cu competență în
domeniul asistenței de sănătate
publică și alte Autorități publice
locale pentru spitale județene de
urgență/Spitale de urgență/Institute
medicale/Spitale de boli infecțioase
pe care le au în
gestionare/administrare;
Parteneriatele dintre beneficiarii
menționați mai sus.

Valoarea
grantului

-

Contribuția
beneficiaru
lui
-

Termen
limită

Apel
nelansat

Informații
suplimenta
re
http://econsultare.g
ov.ro/w/proi
ectordonantade-urgentaaguvernuluipentruaprobareaunormasuri-desprijindecontatedin-fondurieuropenepentruextindereareabilitareasaumodernizare
ainfrastructuri
i-de-gazemedicaledin/
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