PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Incubatoare de
afaceri

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
2, PI 2.1, Apel
2.1B)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
structurilor suport de
incubare a afacerilor

Fondatori ai incubatorului de
afaceri (autorități ale
administrației publice locale,
instituții sau consorții de
instituții de învățământ
superior acreditate, institutele,
centrele si stațiunile de
cercetare-dezvoltare,
camerele de comerț sau
persoanele juridice de drept
privat care înființează un
incubator de afaceri)
Parteneriate intre fondatorii
incubatorului de faceri

Activități eligibile

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

•
•

Crearea/extinderea incubatoarelor de
afaceri, prin construirea, extinderea
spațiilor aferente
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active
corporale, necorporale

Valoarea
grantului
Minim
200.000 euro
Maxim
7.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită
14 iunie
2021, ora
12:00

Informații
suplimentare
http://regioadrcentru.ro/
2-1promovareaspirituluiantreprenorial
/

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
Dezvoltarea serviciilor prestate în cadrul
incubatoarelor de afaceri
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Centre
comunitare
integrate
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS 8.1,
Operațiunea B)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Sprijinirea
comunităţilor cu tip
de marginalizare
peste medie și
severă, care
constituie
comunitățile supuse
intervențiilor de tip
soft privind serviciile
comunitare integrate

Unităţile administrativteritoriale care se regăsesc în
lista celor 139 comunităţi cu
tip de marginalizare peste
medie și severă (Anexa 14 la
Ghid), precum şi
parteneriatele între acestea şi:

Activități eligibile

•
•

Alte unităţi administrativteritoriale;
Orice alte autorități/ instituții
publice care pot contribui la
buna implementare a
proiectului.

•
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Construcţia/reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea centrelor comunitare
integrate;
pe lângă structurile („încăperile”)
menţionate în baremul minim pentru
organizarea centrului comunitar integrat şi
înfiinţarea/dotarea următoarelor structuri:
a) un punct de lucru de medicină de
familie sau un cabinet individual de
medicină de familie;
b) un cabinet de medicină dentară, un
punct de recoltare pentru analizele
medicale, alte servicii medicale necesare
unităților/subdiviziunilor administrativteritoriale;
c) un centru de permanență;
d) alte puncte de lucru destinate
activităților și serviciilor integrate de
sănătate, sociale și educaționale.”
accesibilizarea spațiului destinat centrelor
comunitare integrate și a căilor de acces,
asigurarea/modernizare utilităţilor
generale şi specifice (inclusiv branşarea la
utilităţi pe amplasamentul obiectivului de
investiții).

Valoarea
grantului
Valoarea
minimă
eligibilă
aferentă unui
proiect este
de 10.000
euro, iar cea
maximă
100.000 euro

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Apel închis
cu
Posibilitatea
de a se
relansa în
luna mai
2021

http://www.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara8/apelurilansate/796ghidulspecific-8-1b-centrecomunitareintegrate
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

DigiTraining Competențe
digitale și
instrumente
manageriale
pentru muzeele
mici și mijlocii și
instituțiile de
patrimoniu

Acest program va
combina o serie de
activități online
destinate să permită
beneficiarilor să își
coreleze mai bine
conținutul cu
comunicarea
digitală și
audiovizuală, să
facă față rezolvării
tehnice a
problemelor și să
abordeze
provocările de
gestionare,
monetizare și
audiență legate de o
mai bună înțelegere
și utilizare a
capacităților digitale.
și instrumente
digitale în
organizațiile lor.

Muzee mici sau mijlocii și alte
situri de patrimoniu cultural,
publice sau private, inclusiv
situri arheologice

NOU!

Activități eligibile

Programul este structurat în 3 niveluri:
•

•

•

Programul general va oferi 60 de
organizații cu o formare combinată în
tehnologia digitală și audiovizuală, precum
și în domeniul managementului digital.
Acesta va fi conceput special pentru
instituțiile de patrimoniu cultural, pentru a
îmbunătăți experiența audienței lor, pentru
a face față mai bine provocărilor de
management, inclusiv gestionarea datelor
și pentru a crește opțiunile de monetizare
pentru organizațiile lor.
Programul specific oferă un pas
suplimentar: până la 6 organizații vor fi
îndrumate printr-un program specific de
formare care va avea ca rezultat o
capacitate puternic crescută în
competențele digitale, precum și în
instrumente de strategie și management
pentru a le face față.
În cele din urmă, prin programul calificat,
maximum 3 organizații selectate vor
beneficia fără costuri de producerea unui
proiect audiovizual de realitate virtuală sau
augmentată adaptat în mod specific
misiunii și narațiunii lor, împreună cu
sfaturile strategice și manageriale pentru al integra cel mai bine în activitățile lor.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31 mai
2021, ora
23:00 CET

https://digitrai
ningheritage.eu/

Organizația solicitantă poate aplica doar pentru
programul general sau poate decide să meargă
mai departe prin programul specific și apoi
calificat.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Schema de
granturi mici
„Acces la
finanțare” 2021

Schema de grant
are ca obiectiv
creșterea capacității
autorităților locale
de a obține finanțări
pentru
implementarea
măsurilor prevăzute
în strategiile și
planurile locale de
dezvoltare, vizând
dezvoltarea locală și
reducerea sărăciei
în comunități
sărace, izolate,
marginalizate.

Autorităţi locale rurale sau mici
zone urbane cu mai puțin de
20.000 locuitori, conform
recensământului din anul
2011, pe teritoriul cărora se
află comunităţi marginalizate

Documentaţiile tehnice a căror elaborare este
finanțată prin schema de granturi mici se referă
la investiţii comunitare a căror realizare se va
face prin accesarea de alte finanțari, constând
ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/
modernizarea următoarelor tipuri de
infrastructură:

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014 – 2021)

NOU!

•

•
•
•

•
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Valoarea
grantului
Minim 5.000
euro
Maxim 40.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
17 iunie
2021, ora
17:00

Informații
suplimentare
https://dezvolt
arelocala.frds.ro/
apelul-accesla-finantare/

Infrastructură socială - proiecte ce vizează
infrastructura pentru servicii sociale
(infrastructură socială, pentru educație,
sănatate, ocuparea forţei de muncă);
Infrastructură de apă - proiecte ce vizează
asigurarea alimentării cu apă a unităților
care furnizează servicii sociale;
Infrastructură de canalizare - proiecte ce
vizează evacuarea apelor uzate pentru
unitățile care furnizează servicii sociale;
Drumuri, poduri și podețe - proiecte ce
vizează drumuri de interes județean,
drumuri de interes local, poduri și podețe
ce permit/ facilitează accesul grupurilor
defavorizate la servicii sociale;
Infrastructură de locuinţe - proiecte ce
vizează locuinţele sociale.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijinirea
măsurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la
nivelul
autorităților și
instituțiilor
publice locale
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATE
ADMINISTRATIV
Ă, AP 2, OS 2.2)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea
transparenței, eticii
și integrității în
cadrul autorităților și
instituțiilor publice.

Municipiile și județele din
regiunile mai puțin dezvoltate
care nu au obținut finanțare în
cadrul apelului CP1/2017
(POCA/125/2/2)

Activități eligibile

•

•

Pot fi parteneri (asociați) în
cadrul acestui apel:
alte municipii sau județe din
regiunile mai puțin dezvoltate,
orice alte autorități/instituții
publice locale (de la nivelul
județelor și municipiilor) care
pot contribui la buna
implementare a proiectului,
orice alte autorități/instituții
publice centrale sau
autorități/instituții subordonate
acestora care au calitatea de
ordonatori de credite, au
personalitate juridică, pot
participa în proiecte prin
structurile locale subordonate
(de la nivelul județelor și
municipiilor), au competențe în
domeniul prevenirii și
combaterii corupției și 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.

•
•
•
•
•

•

•
•

Dezvoltarea capacității analitice de a
efectua activități de evaluare a riscurilor și
vulnerabilităților de corupție sau a
incidentelor de integritate;
implementarea metodologiei de identificare
a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie
(autorităţi ale administraţiei publice locale)
elaborată de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației;
identificarea procedurilor administrative
care sunt cele mai vulnerabile la corupţie;
implementarea unor măsuri din planurile de
integritate dezvoltate aprobate la nivelul
instituției;
introducerea și certificarea standardului
ISO 37001;
efectuarea de sondaje privind percepţia
publică, studii, analize și cercetări științifice
privind aspecte legate de corupție;
elaborarea și implementarea unor
mecanisme de cooperare cu societatea
civilă, precum și între autoritățile publice
privind monitorizarea și evaluarea
implementării măsurilor anticorupție;
elaborarea de ghiduri de bune practici
privind prevenirea corupției și a incidentelor
de integritate, prevenirea conflictelor de
interese;
creşterea gradului de conştientizare publică
şi campanii de educație anticorupție;
creșterea nivelului de educație anticorupție
pentru personalul din autoritățile și
instituțiile publice (prin intermediul unor
programe şi curricula specifice de formare
profesională), cursuri de formare privind
etica.

Valoarea
grantului
Minim
250.000 lei
Maxim
415.000 lei

Contribuția
beneficiarului
2%

Termen
limită
30 iunie
2021, ora
23:59

Informații
suplimentare
http://www.p
oca.ro/cadrustrategic/cer
erea-deproiecte-nrcp-15-2021mysmispoca-924-22-pentruregiunilemai-putindezvoltate/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Creșterea
capacității de a
furniza energie
regenerabilă Alte surse de
energie
regenerabilã

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014 – 2021)

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Mai puțină energie
consumatoare de
carbon și creșterea
siguranței
aprovizionării.

Entități:
private sau publice;
comerciale sau necomerciale;

Apelul oferă sprijin pentru proiecte care vor
dezvolta și implementa activități care vizează
producția de energie/electricitate din alte surse
de energie regenerabilă (alte RES):
• proiecte care utilizează substraturi biobazate (gunoi de grajd, deșeuri din
alimente, nămol, deșeuri de sacrificare,
culturi energetice, deșeuri de lemn etc.)
pentru producerea de energie electrică și
încălzire/răcire în comunitățile locale;
• dezvoltarea și investițiile în instalații
industriale private pentru proiecte de
deșeuri în energie;
• energie solară sau eoliană: noi proiecte la
scară mică (până la 1.000 kW capacitate
instalată) și producția de energie electrică
pentru consumul propriu al solicitantului (nu
pentru vânzare în scopuri de profit);
• instruirea personalului cu privire la utilizarea
și întreținerea echipamentelor, oferite de
furnizorul echipamentului, ca parte
integrantă a unui proiect de investiții.

Minim
200.000 euro

Organizațiile
neguvernamentale, înființate
ca persoane juridice în
România.

Maxim
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limită

Informații
suplimentare

8 septembrie
2021, ora
14:00

https://www.i
nnovasjonno
rge.no/en/sta
rt-page/eeanorwaygrants/Progr
ammes/rene
weableenergy/roma
niaenergy/call3.1/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Corpul european
de solidaritate

Sprijinirea tinerilor
care doresc să se
implice în activități
de voluntariat într-o
varietate de
domenii, de la
sprijinirea
persoanelor aflate în
dificultate la
sprijinirea acțiunilor
în domeniul
sănătății și al
mediului, în întreaga
UE și în afara
acesteia. Prioritatea
din acest an va fi
sănătatea, voluntarii
fiind mobilizați să
lucreze la proiecte
care vizează
provocările din
domeniul sanitar,
inclusiv impactul
pandemiei de
COVID-19, precum
și redresarea.

NOU!
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare
în cadrul Corpului european
de solidaritate.

•

Proiecte de voluntariat

•

Echipe de voluntariat în domenii cu
prioritate ridicată

În plus, grupurile de tineri
înregistrați pe portalul
Corpului european de
solidaritate pot solicita
finanțare pentru proiecte de
solidaritate.

•

Proiecte de solidaritate

•

Eticheta de calitate pentru activitățile de
voluntariat în spiritul solidarității

•

Eticheta de calitate pentru voluntariat în
domeniul ajutorului umanitar

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului

-

Termen
limită

Informații
suplimentare

5 octombrie
2021

https://europa
.eu/youth/ne
ws/europeansolidaritycorps-20212027launched_ro
https://europa
.eu/youth/soli
darity/organis
ations/callsforproposals_ro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
şi Guvernul
României

Capacitate
sporită de a
furniza energie
regenerabilă –
Energie
hidroelectrică

Obiectivul
programului
Creșterea capacității
instalate
hidroenergetice și
creșterea numărului
de instalații pentru
producerea energiei
hidroelectrice

Entități private
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•

Entități publice

Renovarea sau reînnoirea centralelor
hidroelectrice existente pentru a crește
puterea capacității de generare și eficiența
producției;

Entități comerciale
Entități necomerciale
ONG-uri

(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•

Construirea de noi centrale hidroelectrice la
scară mică (<10 MW capacitate instalată);

•

Activități de creștere a capacității de
înmagazinare pentru generarea
hidroenergetică, ca activitate secundară a
unui proiect;

•

Instruirea personalului cu privire la
utilizarea și întreținerea echipamentelor,
oferite de către furnizorul echipamentelor,
ca parte integrantă a unui proiect de
investiții (activitate secundară în investiție
proiect).

din România

Valoarea
grantului
Minim
200.000 euro
Maxim
2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
10-90%

Termen
limită
31 mai
2021

Informații
suplimentare
https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renew
eableenergy/roman
iaold/romaniaenergy/call1.1-forproposalshydropower/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor în
România Proiecte în
domeniul
învățământului
preuniversitar

Îmbunătățirea
competențelor
experților români în
educație (inspectori
școlari, formatori de
profesori, consilieri)
în domeniul lor de
furnizare a
serviciilor sau în
domeniile
democrației,
drepturilor omului și
incluziunii sociale

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Inspectoratele Şcolare
Judeţene (ISJ),

•
•

Casele Corpului Didactic
(CCD)
Centrele Judeţene de
Resurse şi Asistenţă
Educaţională (CJRAE)
Acestea vor aplica pentru
experţii lor educaţionali:
inspectorii şcolari, formatorii
de profesori şi consilierii.

•

•

•
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Mobilitate;
Elaborarea de noi programe opționale,
metode de predare specifice și materiale
didactice/de consiliere privind incluziunea și
multiculturalitatea, educație în domeniul
drepturilor omului, participare activă și
cetățenie, abordarea didactică centrată pe
elevi etc. pentru a pregăti și implementa mai
bine educația și formarea cadrelor didactice;
Testarea și/sau implementarea practicilor
sau orientărilor inovatoare în domeniul
furnizării de servicii sau în domeniile
democrației, drepturilor omului, cetățeniei și
incluziunii sociale în școli;
Participarea la întâlniri de învățare de la
egal la egal și de reflecție cu beneficiarii din
alte proiecte similare, pentru a îmbunătăți
calitatea rezultatelor care urmează să fie
transferate în sistemul educațional;
Activități care facilitează recunoașterea și
validarea cunoștințelor, abilităților și
atitudini dobândite prin mobilitatea învățării
(dacă este posibil).

Valoarea
grantului
Între 1.500 și
27.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
4 iunie
2021, ora
13:00

Informații
suplimentare
http://www.ee
a4edu.ro/wpcontent/uploa
ds/2020/12/C
all_SE_RO_2
020.pdf
https://www.e
ea4edu.ro/cin
e-poatecandida/invat
amantpreuniversitar
/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor în
România –
învăţământul
profesional şi
tehnic

Îmbunătăţirea
calităţii stagiilor de
practică ale elevilor

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)
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Solicitanți eligibili

Şcolile VET româneşti
Parteneri eligibili de proiect:
Agenţii economici români care
au parteneriate încheiate cu
şcoli VET pentru practica
elevilor
Instituţii gazdă eligibile pentru
vizite de studiu: entităţi
juridice stabilite în statele
donatoare (SD)

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Activităţi locale posibile:
•
Activităţi care consolidează cooperarea şi
crearea de reţele între instituţiile partenere
româneşti şi instituţiile gazdă din SD;
•
Testarea şi/ sau implementarea de practici
inovatoare în sfera stagiilor de practică ale
elevilor;
•
Elaborarea, testarea şi utilizarea de noi
documente şi instrumente pentru
îmbunătăţirea stagiilor de practică ale
elevilor (memorandumuri de înţelegere,
acorduri de formare, instrumente de
monitorizare şi ghiduri pentru tutorii de
practică, curriculumuri aduse la zi etc.);
•
Activităţi care facilitează recunoaşterea şi
validarea cunoştinţelor, abilităţilor şi
atitudinilor elevilor obţinute în cadrul stagiilor
de practică;
•
Furnizarea de stimulente şi formare pentru
tutorii de practică din cadrul agenţilor
economici;
• Activităţi pentru sprijinirea elevilor cu
dizabilităţi/nevoi speciale în completarea
ciclurilor de învăţare şi facilitarea tranziţiei
lor în câmpul muncii;
•
Activităţi pentru creşterea conştientizării
personalului asupra echităţii, diversităţii şi
incluziunii;
•
Activităţi de diseminare şi transfer al
rezultatelor.
Mobilitatea (obligatorie):
Vizite de studiu în SD, realizate de echipe
alcătuite din personal al şcolilor VET şi al
agenţilor economici.

Minim 24.000
euro
Maxim 35.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
4 iunie
2021, ora
13:00

Informații
suplimentare
http://www.ee
a4edu.ro/cine
-poatecandida/invat
amantprofesionalsi-tehnic/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
şi Guvernul
României

Educație, burse,
ucenicie și
antreprenoriatul
tinerilor-

Creșterea capacității
instituționale a
școlilor de a asigura
o incluziune efectivă
a copiilor romi

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Solicitanți eligibili

Consorţii compuse dintr-un
coordonator român şi 5–6
şcoli, cu minimum 20% copii
romi înscrişi fiecare

•

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Formarea profesorilor care lucrează cu
copii romi, în domenii precum: predarea
centrată pe copil, şcoala incluzivă şi
predarea într-un mediu multicultural;

Minim 60.000
euro

Apel pentru
propuneri de
proiecte în
domeniul
incluziunii
copiilor romi în
școală

•

(MECANISMUL
FINANCIAR SEE
2014-2021)

Activităţi comune de conştientizare privind
incluziunea, organizate pentru elevii romi şi
neromi.

Schema de
granturi mici Electrificare
finanțată prin
Granturile SEE
(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Entitate privată sau publică;

•

•
•
•

•
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4 iunie
2021, ora
13

Maxim
200.000 euro

Achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc. poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR/gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente - se
poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/gospodărie electrificată;
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de
utilizare a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul
proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Informații
suplimentare
http://www.ee
a4edu.ro/wpcontent/uploa
ds/2020/12/C
ALL_RCIS_2
020_RO.pdf
http://www.ee
a4edu.ro/apel
_roma2019/

Activităţi comune de învăţare/
conştientizare privind antidiscriminarea,
organizate pentru părinţii romi şi neromi;

Entitate comercială sau
necomercială;
Organizații
neguvernamentale.

0-10%

Termen
limită

Elaborarea de noi curriculumuri referitoare
la un mediu incluziv şi multicultural;

•

Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și securitate
sporită a
aprovizionării

Contribuția
beneficiarului

Între 30.000 și
200.000 euro

0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri
10-90%
pentru
operatorii
economci

30 iunie
2021, ora
14:00

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renew
eableenergy/roman
iaenergy/electri
fication/6-1electrification/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Islanda,
Liechtenstei
n, Norvegia
și Guvernul
României

Apel de proiecte
– Electrificare
finanțată prin
Granturi
Norvegiene

Energie mai puțin
consumatoare de
carbon și securitate
sporită a
aprovizionării

Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau
necomercială;
Organizații
neguvernamentale.

(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021)

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•

•
•
•
•
•

•
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Achiziționarea și instalarea soluțiilor de
energie regenerabilă, inclusiv
echipamente asociate, cabluri, structuri de
sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:
poate fi acceptat un cost maxim de 5.000
EUR/gospodărie electrificată;
extinderea rețelei electrice existente:
se poate accepta un cost maxim de 5.000
EUR/gospodărie electrificată
managementul proiectului și personal
tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai
gospodăriilor cu privire la modul de
utilizare a electrificării soluției energiei
regenerabile, furnizate în cadrul
proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu
împotriva furtului, a incendiilor) - numai
costurile suportate în timpul implementării
proiectului;
costurile auditului.

Valoarea
grantului
Între 200.000
și 2.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0% pentru
entităţile
publice sau
ONG-uri
10-90%
pentru
operatorii
economci

Termen
limită

Informații
suplimentare

30 iunie
2021, ora
14:00

https://www.in
novasjonnorg
e.no/en/startpage/eeanorwaygrants/Progra
mmes/renew
eableenergy/roman
iaenergy/electri
fication/6-1electrification/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n
și Guvernul
României

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

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

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

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Orice autoritate locală sau
regională (la nivel municipal/
județean)

Partenerii de proiect pot fi:
Din România:
ONG-uri;
Societăți comerciale;
Instituții publice;
Organizațiile publice de
cercetare;
Instituții de învățământ
superior;
Din Statele Donatoare:
orice entitate publică sau
privată, comercială sau
necomercială, cu
personalitate juridică, înființată
în unul dintre Statele
Donatoare.

Proiectele vor viza exclusiv elaborarea și
implementarea unor măsuri în vederea închiderii
depozitelor temporare de deșeuri municipale,
precum și activități care pot contribui în mod
indirect la remedierea calității mediului din zona
depozitelor de deșeuri.
Activități eligibile sunt:
•
•

•

•
•

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

Valoarea
grantului
Minim
1.300.000
euro

Maxim
2.500.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
30 iunie
2021, ora
17.00

Informații
suplimentare
http://apepad
uri.gov.ro/arti
col/lansareaapelului-nr-2masuri-dereducere-acontaminariicu-substantepericuloasein-depozitemunicipaletemporarelaunch-of-theguidelinesforapplicantscall-2-riskmanagementmeasures-toreducecontaminated
-temporarymunicipallandfills/4049
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea
gradului de
acoperire cu
servicii sociale
Grup vulnerabil:
copii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS 8.3,
Apel 8.3C)

Obiectivul
programului
Crearea
infrastructurii sociale
necesare ca urmare
a închiderii centrelor
de plasament în
vederea
dezinstituţionalizării
copiilor protejați în
aceste instituții

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Furnizorii de servicii sociale,
publici și privați, care dețin
centre de plasament ce
urmează a fi închise. Aceștia
pot încheia parteneriate cu:
- unități administrativteritoriale, alte entități de drept
public aflate în subordinea
UAT și care desfășoară
activități în domeniul social.
- entități de drept privat,
acreditate ca furnizori de
servicii sociale pentru copii,
conform legislației aplicabile
în vigoare (asociații și fundații,
unități de cult)

Pentru închiderea unui centru de plasament se
pot depune unul sau mai multe proiecte. Un
centru de plasament poate fi închis prin
înființarea a cel puțin unei case de tip familial și
înființarea sau, după caz, reabilitarea unui
centru de zi.

Valoarea
eligibilă a unui
proiect:

Activităţile orientative eligibile în cadrul
proiectului, pot fi:

Maxim
1.000.000
euro

•
•
•
•

•

•
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Valoarea
grantului

Minim
200.000

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

1 iulie 2021

http://www.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara8/apelurilansate/463gs-8-3-c-copii

reabilitarea/modernizarea/extinderea/
dotarea infrastructurii existente pentru
centrele de zi pentru copii;
construirea/reabilitarea/modernizarea/
extinderea/dotarea caselor de tip familial/
apartamentelor pentru copii;
reabilitarea/modernizarea/extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor în
centre de zi pentru copii;
reabilitarea/modernizarea/extinderea/
dotarea unor imobile şi transformarea lor în
case de tip familial/apartamente pentru
copii;
asigurarea/modernizarea utilităţilor
generale şi specifice pentru centrele de zi
pentru copii (inclusiv branşarea la utilităţi)
şi pentru casele de tip familial/
apartamentele pentru copii;
crearea/modernizarea/adaptarea facilităţilor
de acces fizic pentru persoane cu
dizabilităţi;
dotări pentru imobilele în care sunt
furnizate servicii de îngrijire de zi/casele
de tip familial/apartamentele pentru copii.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Administraţi
a Fondului
pentru
Mediu

Programul
privind creșterea
eficienței
energetice și
gestionarea
inteligentă a
energiei în
clădirile publice
cu destinație de
unități de
învățământ

Modernizarea
clădirilor publice cu
destinație de unități
de învățământ,
prin finanțarea de
activități/ acțiuni
specifice realizării
de investiții pentru
creșterea
performanței
energetice
a acestora
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Unitățile administrativteritoriale organizate la nivel
de comună, oraș sau
municipiu

•

•

Măsurile de creștere a eficienței energetice
(cu asigurarea condițiilor de confort interior)
includ lucrări de intervenție/activități
aferente investiției de bază
Măsurile conexe care contribuie la
implementarea proiectului pentru care se
solicită finanțare şi care nu conduc la
creșterea eficienței energetice

Valoarea
grantului
UAT cu o
populație de
până la 5.000
locuitori
– maxim 1,5
milioane lei;
UAT cu o
populație de
peste 5.001
locuitori –
maximum 3
milioane lei.

Contribuția
beneficiarului
Minim 10%

Termen
limită

Informații
suplimentare

5 iulie
2021, ora
10:00

https://www.a
fm.ro/eficient
a_energetica
_scoli_ghid_fi
nantare.php

4
octombrie
2021, ora
16:30
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Programul
național de
construcții de
interes public
sau social

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

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Autoritățile administrației
publice centrale,
Autoritățile administrației
publice locale,

Construirea, reabilitarea, modernizarea, dotarea
și extinderea unui obiectiv, finalizarea unui
obiectiv demarat anterior de beneficiar.
1.

Subprogramul ”Săli de sport”

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

2.

Subprogramul ”Bazine de înot”

3.

Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.

Subprogramul ”Așezăminte culturale”

Alte entități ce funcționează în
baza unor legi speciale,

5.

Subprogramul ”Unități și instituții de
învățământ de stat”

inclusiv persoane fizice și
juridice în cazul
Subprogramului ”Lucrări în
primă urgență”

6.

Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.

Subprogramul ”Unități sanitare”

8.

Subprogramul ”Săli de cinema”

9.

Subprogramul ”Lucrări în primă
urgență”

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Depunere
continuă

https://www.c
ni.ro/proiecte/
documenteutile

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.
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Subprogramul ”Alte obiective de
interes public sau social în domeniul
construcțiilor”
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

Program de
finanțare
Apel pentru
inițiative
bilaterale –
Timișoara
Capitală
Europeană a
Culturii 2023

(GRANTURILE
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN ŞI
NORVEGIENE ȘI
FONDUL
PENTRU
RELAȚII
BILATERALE)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Dezvoltarea
cooperării,
îmbunătățirea
cunoștințelor și
înțelegerii reciproce
între România,
Norvegia, Islanda
și/sau Liechtenstein

Orice entitate publică sau
privată, inclusiv ONG-uri, cu
personalitate juridică din
România și statele donatoare
este considerată promotor sau
partener eligibil

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe,
seminarii, campanii, festivaluri, producții
artistice, expoziții, târguri etc. care vizează
cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie,
experiență și bune practici între România și
Statele Donatoare, în domenii relevante,
precum:

Minimum
50.000 euro și

Alţi parteneri eligibili: Entitățile
publice și organizațiile
neguvernamentale înființate
ca persoană juridică într-o
țară din afara Spațiului
Economic European care are
frontieră comună cu România

•

sectoarele culturale și creative,

•

conservarea și utilizarea patrimoniului
cultural,

•

promovarea diversității culturale și etnice și
a dialogului intercultural;

•

dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi,
green city, smart city, city of the future;

•

conexiuni/lecții învățate/cooperare/
transferul de bune practici cu Capitale
Europene ale Culturii din Statele Donatoare.

Maximum
100.000 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

20
decembrie
2021, ora
16:00

https://www.e
eagrants.ro/st
iri/apeltimisoara2023?fbclid=I
wAR3P58f7R
W0SFN8hKyt
KYBB67t9RFfj1NNavj9
d6--Vci4nOwj6ih-kOM

Inițiativele trebuie să includă cooperarea între
una sau mai multe persoane juridice dintr-un
stat donator și una sau mai multe persoane
juridice din România.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
9, PI 9.1)

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 SDLurilor 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

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, 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.inf
oregio.ro/ro/a
xa-prioritara9/apelurilansate

Intervențiile sprijinite pot include diverse tipuri de
investiții, în funcție de nevoile specifice
identificate la nivel local în cadrul Strategiilor de
Dezvoltare Locală elaborate de către Grupurile
de Acțiune Locală și se referă la:

Valoare
minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile:

0% în cazul
întreprinderilor
de economie
socială de
inserție

•

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;

30.000 euro pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/7REGIUN
I si
POR/2019/9/9
.1/1/BI

Minim 2%
pentru
celelalte
categorii de
beneficiari

•

investiţii în infrastructura de educaţie –
construire/reabilitare/modernizare/dotarea
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.

20.000 euro –
pentru apelul
de proiecte
POR/2019/9/9
.1/1/Întreprind
eri

14 iunie
2021, ora
14:00–
pentru
apelul de
proiecte
POR/2019/9
/9.1/1/Întrep
rinderi

Valoarea
totală maximă
a pachetului
de proiecte de
infrastructură
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

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
și excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) 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

Autorități publice locale și
unități cu personalitate juridică
aflate în coordonarea sau
subordonate acestora;

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:

Valoarile
minime și
maxime ale
proiectelor se
stabililesc de
GAL-uri prin
Ghidurile
proprii
aferente SDLurilor aprobate

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

Furnizori acreditați de servicii
specializate pentru stimularea
ocupării forței de muncă;
Furnizori autorizați de formare
profesională;

•

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe
piața muncii

•

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

•

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

•

Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație

Organizații patronale;

•

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

Întreprinderi sociale de
inserție;

•

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

Centre autorizate de evaluare
și certificare a competențelor
profesionale obținute pe alte
căi decât cele formale;
Furnizori de servicii sociale
acreditați în condițiile legii;
Asociații și fundații;
Organizații sindicale;

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

Angajatori;
Camere de Comerţ şi
Industrie.

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/pocu-81mil-europentrureducereanumarului-depersoane-inrisc-desaracie-siexcluziunesociala/

Combaterea discriminării și a segregării

Unităţi şcolare și Inspectorate
Școlare Județene
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Protejarea
sănătății
populației în
contextul
pandemiei
cauzate de
COVID-19

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RĂ MARE 20142020, AP 9, OS
9.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea capacității
de gestionare a
crizei sanitare
COVID-19

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

•

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;

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

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiectele de
tip A este de
150.000 de
euro.

Valoarea
maximă a
finanțării
pentru
proiectele de
tip B este de
2.000.000 de
euro.

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

https://mfe.go
v.ro/poimlanseazaghidulcrestereasiguranteipacientilor-instructurispitalicestipublice-careutilizeazafluidemedicale/

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

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
INFRASTRUCTU
RA 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

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

Activități eligibile

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
beneficiarului
0%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/poimghidul-pentruaccesareafondurilorpentruelaborareaplanurilor-demanagementseturilor-demasuri-deconservareplanurilor-deactiunepentru-ariilenaturaleprotejate-sipentruspeciile-de-in/

Autorităţi ale administraţiei
publice centrale/locale/alte
structuri în coordonarea/
subordonarea autorităţilor
centrale/locale

7 MAI 2021

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Creșterea
gradului de
protecție și
conservare a
biodiversității și
refacerea
ecosistemelor
degradate - Apel
B

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE, AP 4,
OS 4.1)

Obiectivul
programului
Promovarea
măsurilor de
conservare a
biodiversităţii în
conformitate cu
Cadrul de Acţiuni
Prioritare pentru
Natura 2000,
Strategia
Europeană pentru
Biodiversitate 2020
şi cu Strategia
Naţională şi Planul
de Acţiune pentru
Conservarea
Biodiversităţii 2014
– 2020

ANANP
Instituţia/structura care este
responsabilă pentru
administrarea/asigurarea
managementului ariei
protejate, singură sau în
parteneriat cu:
Organizaţii neguvernamentale
(asociaţii şi fundaţii);
Institute de cercetare;
Universităţi/muzee - care să
aibă prevăzut 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.
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Activități eligibile

Solicitanți eligibili

•

Măsuri pentru menţinerea şi îmbunătăţirea
stării de conservare a speciilor şi
habitatelor de importanţă comunitară,
inclusiv reconstrucţia ecologică a
ecosistemelor de pe suprafaţa ariilor
naturale protejate, inclusiv a siturilor
Natura 2000;
•
Monitorizarea şi evaluarea stării de
conservare a speciilor şi habitatelor de
importanţă comunitară;
•
Reducerea efectelor presiunilor
hidromorfologice la nivelul cursurilor de
apă în vederea protecţiei biodiversităţii
(pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru
lucrările de barare transversală a cursului
de apă, restaurarea zonelor umede,
restaurarea albiei şi a reliefului din lunca
inundabilă a corpurilor de apă etc.);
•
Crearea şi menţinerea coridoarelor
ecologice, crearea şi menţinerea
coridoarelor de migraţie a speciilor,
conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii
ecologice, menţinerea şi/sau
îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua
de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura
2000;
Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor
de management.

Valoarea
grantului
Maxim
10.000.000
euro/proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021

http://mfe.gov
.ro/poim-175milioaneeuro-pentruprotectia-siconservareabiodiversitatiisi-refacereaecosistemelor
-degradate/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Dezvoltarea
infrastructurii de
termoficare –
proiecte noi

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
definite conform prevederilor
legale în vigoare, 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

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTU
RĂ MARE 20142020, AP 7, OS
7.1)

PAGINA 23 DIN 34

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
Maxim
20.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

31
decembrie
2021, ora
17

https://mfe.go
v.ro/poimghidulsolicitantuluidezvoltareainfrastructuriidetermoficareproiecte-noi/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

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;

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

Activități eligibile

Valoarea
grantului

A.

Acțiuni pentru managementul riscului la
inundații

B.

Acțiuni pentru prevenirea eroziunii costiere

C.

Măsuri de prevenire şi protecţie împotriva
altor riscuri

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

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
30 iunie
2022

Informații
suplimentare
https://bit.ly/3
hKXDi7

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

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Decontaminarea
siturilor poluate
istoric – proiecte
noi

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

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

Solicitanți eligibili

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 – printr-un act
juridic - în vederea
implementării proiectului

Activități eligibile

Proiectele vor cuprinde 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.

Valoarea
grantului
NA
Buget alocat
apelului:
5.716.409
euro

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

Utilizarea infrastructurii verzi va fi considerată o
opțiune prioritară pentru acțiunile de
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor
poluate).

Pentru
beneficiari
instituții
centrale,
finanțate de la
bugetul de
stat:
Minim 15%
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Termen
limită
30 iunie
2022

Informații
suplimentare
https://www.f
onduriue.ro/comuni
care/noutatiamoi/details/6/14
24/poimprelunge%C8
%99teperioada-dedepunere-acererilor-definan%C8%9
Bare%C3%AEncadrulapelului-deproiectepoim-nr-2714-3reducereasuprafe%C8
%9Belorcontaminateistoric
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Refacerea
ecosistemelor
degradate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA 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
Maxim
10.000.000
euro/ proiect

Contribuția
beneficiarului
Variabilă

Termen
limită
30 iunie
2022

Informații
suplimentare
https://www.f
onduriue.ro/comuni
care/noutatiamoi/details/6/14
06

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/ sau proprietari de peșteri
aflate în proprietate publică

PAGINA 26 DIN 34

7 MAI 2021

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

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

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCTU
RA MARE 2014 2020, AP 3, OS
3.1)

Guvernul
României

Fondul de
acțiune în
domeniul
managementului
energiei durabile

Instituit prin
ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr.
158/ 2020
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Asociaţiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene;

B.

C.
Ministerul Mediului;
Instituții publice cu
responsabilități în domeniul
managementului deșeurilor, în
parteneriat cu Ministerul
Mediului;

D.

Primăria Municipiului
Bucureşti, primăriile de sector;

E.

Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor/Administrația
Fondului pentru Mediu;

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

F.

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;
Sprijin pentru pregătirea 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).

Administrația Fondului pentru
Mediu.

•

Unitățile administrativteritoriale din regiuni sărace/
subdezvoltate ale României

Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în
cadrul Programului trebuie să se încadreze în
cel puțin unul din următoarele domenii specifice:
•
•
•
•
•
•
•

Valoarea
grantului
Nu există
plafoane
valorice
privind
dimensiunea
proiectelor

Contribuția
beneficiarului

Termen
limită

Informații
suplimentare

Pentru
beneficiari
autorități
publice locale:

1 iulie 2022

http://mfe.gov
.ro/poimghidulsolicitantuluidezvoltareainfrastructuriidemanagementintegrat-aldeseurilorproiecte-noi/

31
decembrie
2025

http://legislati
e.just.ro/Publi
c/DetaliiDocu
ment/229831

Minim 2%

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

Variabilă

15%

reabilitarea termică a clădirilor publice,
termoficare,
furnizarea de energie,
inclusiv regenerabilă,
iluminat public,
transport public,
planificare urbană.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Norvegia,
Islanda,
Liechtenste
in și
Guvernul
României

Proiect Ordin
Schema de
ajutor de
minimis pentru
sprijinirea
inițiativelor
culturale despre
minoritatea romă
în cadrul
Programului ROCULTURA

Sprijinirea
inițiativelor culturale
despre minoritatea
romă

Organizație
neguvernamentală;
Societate sau societate
cooperativă;
Instituție publică a cărei
activitate principală constă în
promovarea culturii rome
și/sau a incluziunii
persoanelor de etnie romă;
Instituție publică de cultură:
muzeu, teatru, operă, operetă,
filarmonică, bibliotecă, arhivă,
centru cultural etc.;
Instituție de educație și/sau de
cercetare de drept public sau
de drept privat.

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
20142021)

Activități eligibile

•

•
•

•
•
•
•

APEL
NELANSAT

Inițiative de artă contemporană incluzând
elemente din cultura romă (artă vizuală,
artă dramatică, muzică, literatură etc.)
desfășurate la nivel local, regional,
național sau/și internațional;
Producții artistice bazate pe cercetarea
istoriei culturale a Romilor;
Organizarea de evenimente culturale cu
participarea romilor și a populației
majoritare, cu scopul de a promova
înțelegerea reciprocă, contribuind astfel la
combaterea prejudecăților de ambele
părți;
Schimb de experiență, know-how și bune
practici în sectoarele culturale și creative
cu entități din statele donatoare;
Inițiative dedicate creșterii incluziunii (ex.:
ateliere artistice sau cluburi de artă
dedicate copiilor de etnie romă);
Inițiative de sensibilizare a publicului și
promovare receptării culturii rome;
Implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la îmbunătățirea
situației persoanelor de etnie romă;

Valoarea
grantului
Maxim
200.000 euro

Contribuția
beneficiarului
Minim 0%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://www.r
ocultura.ro/stiri
/consultarepublicaschema-deajutor-deminimis

Activități de formare/dezvoltare profesională a
persoanelor de etnie romă, în sectoarele
culturale și creative, prin activități de instruire
non-formală, observare directă la locul de
muncă (job shadowing, mentorship etc.) vizite
de studiu etc.
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Uniunea
Europeană
şi Guvernul
României

Program de
finanțare
Sprijinirea
măsurilor
referitoare la
prevenirea
corupției la
nivelul
autorităților și
instituțiilor
publice locale,
pentru regiunile
mai puțin
dezvoltate

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPACITATEA
ADMINISTRATIV
Ă, AP 2, OS 2.2)

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Creșterea
transparenței, eticii
și integrității în
cadrul autorităților și
instituțiilor publice

Municipiile și județele din
regiunea mai dezvoltată care
nu au obținut finanțare în
cadrul apelului, respectiv
municipiile și județele din
regiunile mai puțin dezvoltate
care nu au obținut finanțare în
cadrul apelului

Activități eligibile

•

•

•
Pot fi parteneri (asociați) în
cadrul acestui apel:
•
alte municipii sau județe
din regiunea mai
dezvoltată, respectiv alte
municipii sau județe din
regiunile mai puțin
dezvoltate;
•
orice alte autorități/
instituții publice locale
(de la nivelul județelor și
municipiilor);
•
ONG-uri;
•
parteneri sociali
(organizaţii sindicale,
organizații patronale,
precum și formele de
asociere ale acestora cu
personalitate juridică);
•
instituții de învățământ
superior acreditate.

•
•
•

•

Dezvoltarea capacității analitice de a
efectua activități de evaluare a riscurilor
pe planuri sectoriale de acțiune de
combatere a corupției;
Efectuarea de sondaje privind percepţia
publică, studii, analize și cercetări
științifice privind aspecte legate de
corupție;
Elaborarea și implementarea unor
mecanisme de cooperare cu societatea
civilă, precum și între autoritățile/instituțiile
publice privind monitorizarea și evaluarea
implementării măsurilor anticorupție;
Elaborarea de ghiduri de bune practici
privind combaterea corupției, prevenirea
conflictelor de interese;
Creşterea gradului de conştientizare
publică şi campanii de educație
anticorupție;
Creșterea nivelului de educație
anticorupție pentru personalul din
autoritățile/instituțiile publice (prin
intermediul unor programe şi curricula
specifice de formare profesională);
Cursuri de formare privind etica și
integritatea care se adresează
personalului din autoritățile/ instituțiile
publice (de exemplu, consilierii de etică,
persoanele alese prin vot, personal de
conducere).

Valoarea
grantului
Minim
250.000 lei
Maxim
415.000 lei

Contribuția
beneficiarului

2%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://www.po
ca.ro/anunturi
/lansare-inconsultare-aghiduluisolicitantuluipentru-cp-152021mysmis-poca924-2-2pentruregiunile-maiputindezvoltate/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

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

(MECANISM
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

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

Autorități locale sau regionale
(municipale/județene)

Activități eligibile

•

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;

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

Elaborarea unor studii de impact asupra
mediului privind riscurile create de
depozitele temporare de deșeuri
municipale;

•

Elaborarea măsurilor și acțiunilor de
închidere a depozitelor temporare de
deșeuri municipale;

•

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

•

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.

APEL
NELANSAT
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Valoarea
grantului
Minim
1.300.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://bit.ly/2
MzTJNA

Maxim
2.500.000
euro
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Program de
finanțare

Norvegia,
Islanda,
Liechtenstei
n și
Guvernul
României

RO-CULTURA
Consolidarea
antreprenoriatul
ui cultural și
dezvoltarea
publicului

(MECANISMUL
FINANCIAR AL
SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021)

Obiectivul
programului
a) Consolidarea
antreprenoriatului
cultural;
b) dezvoltarea
publicului;
c) întărirea
cooperării culturale
și a schimbului
cultural între statele
donatoare și
România.

Activități eligibile

Solicitanți eligibili

Instituție publică de cultură
(muzeu, teatru, operă,
operetă, filarmonică,
bibliotecă, arhivă, centru
cultural etc.)

▪

Organizație
neguvernamentală

▪

▪

▪
Societate comercială și
societate cooperativă
▪
▪
▪

APEL
NELANSAT

▪

▪
▪
▪

•
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inițiative de artă contemporană (artă
plastică, artă dramatică, muzică etc.);
producții artistice rezultate ca urmare a
documentării istoriei culturale a
minorităților și grupurilor sociale, etnice și
culturale, altele decât minoritatea romă;
abordări inovative ale patrimoniului
cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
schimb de experiență, know-how și bune
practici în sectoarele culturale și creative
cu entități din statele donatoare;
inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/
profesioniștilor din sectoarele culturale și
creative și/sau a lucrărilor acestora;
dezvoltarea potențialului de angajare în
cadrul sectoarelor culturale și creative;
dezvoltarea sau actualizarea
competențelor și abilităților artiștilor și
profesioniștilor activi în sectoarele
culturale și creative, adaptate unui mediu
în continuă schimbare;
dezvoltarea profesională a membrilor
echipei de proiect prin activități de
instruire formală și non-formală, mentorat,
job shadowing etc.;
dezvoltarea de noi produse și servicii
culturale și introducerea lor pe piață;
creșterea incluziunii și conștientizării
publice cu privire la diversitatea culturală;
implementarea de modele inovatoare de
afaceri în sectoarele culturale și creative,
care să contribuie la dezvoltarea locală a
comunităților;
abordări interdisciplinare.

Valoarea
grantului

Contribuția
beneficiarului

Între 50.000
euro și
200.000 euro

- 0% dacă
solicitantul
este instituție
publică de
cultură sau
organizație
neguvername
ntală

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
https://www.r
ocultura.ro/stiri
/au-intrat-invigoare-amodificarilesicompletarileschemelor

- minim 10%
dacă
solicitantul
este IMM
societate
comercială
sau IMM
societate
cooperativă
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
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

APEL
NELANSAT
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Obiectivul
programului
Dezvoltarea
infrastructurii de
alimentare a
vehiculelor cu
energie electrică

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Unitățile administrativ
teritoriale - municipii, altele
decât cele reședință de județ,
localități declarate statiuni
turistice și localități aferente
zonelor metropolitane ale
municipiilor reședință de județ

Prin Program se finanţează stațiile de
reîncărcare formate din minimum 2 puncte de
reîncărcare, alimentate de același punct de
livrare din rețeaua publică de distribuție, din care
1 punct de reîncărcare permite încărcarea
multistandard în curent continuu, la o putere ≥
50 Kw și 1 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
finanţată
pentru
instalarea
unei stații de
reîncărcare
este de
190.000 lei
Valoarea
maximă
acordată
variază în
funcţie de tipul
de beneficiar

Contribuția
beneficiarului
Minim 2%

Termen
limită

Informații
suplimentare

Apel nelasat

http://econsultare.go
v.ro/w/proiect
ul-de-ordinpentruaprobareaghidului-definantare-aprogramuluiprivindreducereaemisiilor-degaze-cuefect-de-seraintransporturiprinpromovareainfrastructuriipentruvehiculelede-trans/
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PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

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
SARS-CoV-2

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

Extinderea, reabilitarea sau modernizarea
infrastructurii de gaze medicale din secțiile de
anestezie și terapie intensivă.

Valoarea
grantului
-

Contribuția
beneficiarului
-

Termen
limită
Apel
nelansat

Informații
suplimentare
http://econsultare.go
v.ro/w/proiect
-ordonantade-urgenta-aguvernuluipentruaprobareaunor-masuride-sprijindecontatedin-fondurieuropenepentruextindereareabilitareasaumodernizarea
infrastructuriide-gazemedicale-din/

APEL
NELANSAT
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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 subordinate;
instanţele de judecată,
parchete etc;
instituţiile şi autorităţile
publice centrale;
Autoritatea pentru
Digitalizarea României,
autorităţile publice
centrale şi locale.

Activități eligibile

Valoarea
grantului

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

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.

Contribuția
beneficiarului
Neprecizată

Termen
limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

https://mfe.go
v.ro/pnrr/
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