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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Aprilie - Mai 2019
Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Fonduri structurale şi alte fonduri post-aderare
1

PNDR
Submăsura
4.1.a
Investiții în
exploatații
pomicole

Creșterea
competitivității,
diversificarea
producției,
creșterea calității
produselor
obținute
și
îmbunătățirea
performanței
generale
a
exploatațiilor
pomicole;
• Creșterea valorii
adăugate
a
produselor
prin
sprijinirea
procesării
fructelor la nivel
fermă
și
a
comercializării
directe
a
produselor

reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile
pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de
susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare,
sisteme de protecție pentru grindină, inclusiv
generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă,
ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul
exploatațiilor, containere generator pompe irigat,
sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc. În
cazul proiectelor care propun achiziția de
generatoare terestre antigrindină, solicitantul va
prezenta la depunerea Cererii de finanțare, Acordul
de principiu privind includerea generatoarelor
terestre antigrindină în Sistemul Național de
Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor (SNACP),
emis de Autoritatea pentru Administrarea
Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a
Precipitațiilor, iar la ultima Cerere de plată, Avizul
de includere în SNACP. înfiinţarea de plantații
pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului,
lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru

• fermieri, cu exceptia
persoanelor
fizice
neautorizate;
• Grupurile de producători și
cooperative
(societăților
cooperative
agricole
și
cooperativelor
agricole,
constituite în baza legislației
naționale
în
vigoare
(prezentată în secțiunea
Trimiteri
la
alte
acte
legislative), care activează în
sectorul
pomicol,
cu
condiția ca investițiile
realizate să deservească
interesele propriilor membri.
Informatii suplimentare
Agentia pentru
Finantarea Investitiilor
Rurale
https://www.afir.info/

Fără
obținere de
material de
înmulțire şi
plantare
fructifer
75
de
puncte
pentru
perioada 15
februarie - 15
martie
- 60
de
puncte
pentru
perioada 16
martie - 15
aprilie
- 50
de puncte
pentru
perioada 16

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
obținute;
•
Dezvoltarea
lanțurilor scurte
de aprovizionare;
•
Eficientizarea
costurilor
de
producție
prin
promovarea
producerii
și
utilizării energiei
din
surse
regenerabile
în
cadrul fermei și
prin
reducerea
consumului
de
energie

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

grindină, îngheț, caniculă, ploaie și insecte
containere, generator pompe irigat, sere, solarii,
tunele joase, macrotunele etc.înfiinţarea și
modernizarea pepinierelor pentru producerea de
material de înmulțire și material de plantare
fructifer inclusiv costurile pentru materiale de
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului,
lucrări de plantare, plase antigrindină, containere
generator pompe irigat, sere, solarii, tunele joase,
macrotunele etc.; înfiinţarea, extinderea și/ sau
modernizarea
sistemelor
de
depozitare,
condiționare, și ambalare şi a unităţilor de
procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de
procesare mobile, laboratoare de analiză pentru
testarea produselor aferente activității proprii,
containere frigorifice refrigerare, containere
frigorifice congelare cu camera prerăcire, grup
containere condiționare, spații de depozitare
(fertilizanți, pesticide, ambalaje, inventar mărunt)
etc. pentru respectarea condițiilor de igienă, de
protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului
tehnologic, sunt eligibile spațiile destinate
personalului de producție: vestiare tip filtru pentru
muncitori, biroul sefului de fermă, spațiu pentru
pregătirea și servirea mesei, toalete ecologice
etc.). sisteme audio/ video de supraveghere,
monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor
tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de
iluminat perimetral al plantației pomicole şi/ sau al
zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice
ale exploataţiei pomicole, stație meteo aferentă
plantației pomicole, cabine pază; achiziţionarea,
inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi
echipamente noi, inclusiv echipamente de irigaţii la
nivelul exploatațiilor, remorci agricole/ tehnologice,
în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.

Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea
Investiţiilor
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str.
Mihai Eminescu, nr. 3,
Bistriţa, Judeţul BistriţaNăsăud Tel : 0363 / 860.
286 , Fax: 0263 / 213. 380 ,
E-mail:
ojfir.bistrita@
afir.info

Termen
limită
aprilie - 15
mai
- 35
de
puncte
pentru
perioada 16
mai - 15 iunie
- 25
de puncte
pentru
perioada 16
iunie - 15 iulie
- 10 puncte
pentru
perioada 16
iulie
15
august
Obținere de
material de
înmulțire şi
plantare
fructifer
50 de
puncte
pentru
perioada 15
februarie - 15
martie
- 45
de
puncte pentr
u perioada 16
martie - 15
aprilie
- 35
de puncte
pentru

2

Nr
crt

Program de
finanțare

2

Submăsura 4.
3.I - Investiții
pentru
dezvoltarea,
modernizarea
sau adaptare
a
infrastructurii
agricole şi
silvice Componenta
infrastructura
de IRIGAȚII

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Modernizarea  Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt
infrastructurii de limitate la modernizarea infrastructurii secundare
irigații;
de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare
de punere sub presiune și/sau racordarea la
utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv
construcția/modernizarea bazinelor de colectare și
stocare a apei de irigat.

Solicitanți eligibili

Organizații/federații
ale
utilizatorilor
de
apă,
constituite
din
proprietari/utilizatori
de
terenuri
agricole
în
conformitate cu legislația în
vigoare
SPRIJINUL NERAMBURS
ABIL este de 100% din
totalul cheltuielilor eligibile,
și nu va depăși:
· 1.000.000
Euro/ proiect pentru
sistemele de irigații aferente
stațiilor de punere sub
presiune(SPP);
Informații suplimentare:
Informatii suplimentare

Termen
limită
perioada 16
aprilie - 15
mai
- 25
de
puncte
pentru
perioada 16
mai - 15 iunie
- 15 puncte
pentru
perioada 16
iunie - 15 iulie
- 10 puncte
pentru
perioada 16
iulie
15
august
70 de
puncte pentr
u perioada 6
februarie – 28
februarie
- 60 de
puncte pentr

u perioada 1
martie - 31
martie
- 50 de
puncte pentr

u perioada 1
aprilie – 30
aprilie
40 de

-

3

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili
Agentia pentru
Finantarea Investitiilor
Rurale
https://www.afir.info/
Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str.
Mihai Eminescu, nr. 3,
Bistriţa, Judeţul BistriţaNăsăud Tel : 0363 / 860.
286 , Fax: 0263 / 213. 380 ,
E-mail: ojfir.bistrita@
afir.info

Termen
limită
puncte pentr

u perioada 1
mai – 31
mai
- 30 de
puncte pentr

u perioada 1
iunie – 30
iunie
- 25 de
puncte

pentru
perioada 1
iulie – 31
iulie
- 20 de
puncte

pentru
perioada 1
august – 31
august
3
Sprijin
acordat
pentru
cooperare
orizontală şi
verticală între
actorii din
lanţul de
aprovizionare
în sectoarele
agricol şi

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

Sprijinul se acordă pentru costuri de cooperare și
investiţii tangibile şi/sau intangibile pentru
promovarea unor proiecte comune care implică cel
puţin două entităţi care cooperează pentru:
Crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt de
aprovizionare/piețe locale (cu produse alimentare),
şi/sau
Activităţi de promovare referitoare la
crearea/dezvoltarea unui lanţ scurt (sau lanţuri
scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare) şi
la piața locală deservită de acest lanț/aceste
lanțuri.

Fermieri (persoane fizice și /
sau entități cu formă de
organizare juridică);
Microîntreprinderi și
întreprinderi mici;
Organizații
neguvernamentale; Consilii
locale;
Unități școlare (inclusiv
universitățile de profil),
unitățile sanitare, de
agrement și de alimentație
publică.

30
aprilie
2019

4

Nr
crt

Program de
finanțare
pomicol

Obiectivele
programului

(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,

4
POIM/119/6/
1/Apel de
proiecte
pentru
sprijinirea
investiţiilor în
capacităţi de
producere
energie
electrică
şi/sau
termică din
biomasă/biog
az şi energie
geotermală

Cresterea
productiei
de
energie
din
resurse
regenerabile mai
putin exploatate
(biomasa, biogaz,
geotermal)

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Buget :
Valoarea maximă a sprijinului este de 100.000 de
euro

Informatii suplimentare
Agentia pentru
Finantarea Investitiilor
Rurale
https://www.afir.info/









Termen
limită

Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str.
Mihai Eminescu, nr. 3,
Bistriţa, Judeţul BistriţaNăsăud Tel : 0363 / 860.
286 , Fax: 0263 / 213. 380 ,
E-mail: ojfir.bistrita@
afir.info
01.07.2019
Realizarea
şi/sau
modernizarea Unitate administrativ
capacităţilor de producţie a energiei teritoriala/ consiliu judetean,
termice din biomasă şi biogaz (inclusiv asociatie de dezvoltare
instalația/echipamentele de producere a intercomunitara
biogazului, care trebuie să fie legată/legate
de centrala de producere energie);
Valoarea maxima a finanțării
Realizarea
şi/sau
modernizarea este de 15.000.000 euro
capacităţilor de producţie a energiei Contributia minima pentru
termice pe bază de energie geotermală;
APL si ADI este de 2%
Realizarea/modernizarea
reţelelor
de
măsurii
de
transport și distribuţie a energiei Intensitatea
termice (rețeaua termică) până la punctul sprijin nu poate depăşi:
de delimitare cu consumatorii, definit
- 80% din costurile
conform Legii nr. 325/2006 a serviciului
eligibile
ale
public de alimentare cu energie termică;
proiectului,
pentru
Realizarea/modernizarea
reţelelor
de
microîntreprinderi și
transport a energiei termice (rețeaua
întreprinderile mici,
termică) - în producerea distribuită;
inclusiv întreprinderi
Realizarea
lucrărilor
de
nou înființate;
execuţie/modernizare
a
forajelor
de exploatare
și/sau
reinjecție a
- 70% din costurile

5

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile
apelor
geotermale,
respectiv
a
echipamentelor ce deservesc puţurile,
instalaţiile de schimb de căldură şi
instalaţiile de protecţie şi tratare a
rezidurilor minerale legate exclusiv de apele
geotermale, în conformitate cu standardele
specifice
în
cazul
energiei
geotermale. Pentru pompele de caldură se
vor avea în vedere prevederile Directivei





Solicitanți eligibili

Termen
limită

eligibile
ale
proiectului,
pentru
întreprinderile
mijlocii;
60% din costurile
eligibile
ale
proiectului,
pentru
întreprinderile mari.
Informatii suplimentare:
-

2009/28/EC pentru promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile de energie Datele de contact pentru
Direcția Regională
(anexa VII).
Infrastructură ClujRealizarea
şi/sau
modernizarea Napoca

capacităţilor de producţie a energiei
electrice (separat sau în cogenerare) din
biomasă şi biogaz (inclusiv instalația de
producere a biogazului, care trebuie să fie
legată de centrala de producere energie).
Realizarea
şi/sau
modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei
electrice și/sau termice din biomasă şi
biogaz (inclusiv instalația de producere a

Adresă: Str. Tache Ionescu,
nr. 72, Cluj – Napoca, jud
Cluj
Persoană de contact:
Carmen GALEA
Tel: 0264 418 714
Fax: 0264 481 110
e-mail:
carmen.galea@fonduri-ue.ro

biogazului, care trebuie să fie legată de
centrala de producere energie;



Realizarea
şi/sau
modernizarea
capacităţilor de producţie a energiei
termice pe bază de energie geotermală;
Realizarea
lucrărilor
de
execuţie/modernizare
a
forajelor
de exploatare și/ sau reinjecție a
apelor
geotermale,
respectiv
a
echipamentelor ce deservesc puţurile,
instalaţiile de schimb de căldură şi
instalaţiile de protecţie şi tratare a

6

Nr
crt

Program de
finanțare

5
Sprijin pentru
prima
împădurire și
crearea de
suprafețe
împădurire
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura
8.1)
6

Sprijin pentru
investiţii în
acţiuni
preventive
menite să
reducă
consecinţele
dezastrelor
naturale,
evenimentelor adverse şi
evenimentelor
catastrofale –
beneficiari
publici
(PROGRAMUL

Obiectivele
programului

Acordarea
de
sprijin
financiar
pentru înființarea
de
plantaţii
forestiere,
respectiv
realizarea
de
trupuri de pădure
și
perdele
forestiere
de
protecție.

Activități/cheltuieli eligibile
rezidurilor minerale legate exclusiv de apele
geotermale, în conformitate cu standardele
specifice în cazul energiei geotermale
Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este
reprezentat de costuri standard pe hectar
pentru împădurirea de terenuri agricole şi
neagricole, sub forma a două prime, după cum
urmează:
Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere
(Prima 1), care acoperă inclusiv costurile de
elaborare a proiectului tehnic de împădurire acordată pentru toți 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
funcție de categoria de beneficiar și tipul de
teren.
investiţii în instalatii de dezinfecţie si
dezinsecţie;
investiţii în cresterea capacităţii
operaţionale a laboratoarelor, prin dotarea
acestora şi achiziţia de mijloace de transport a
probelor;
achiziţii de camere frigorifice pentru
depozitarea temporară a animalelor sălbatice
ucise.

Creșterea
capacităţii
operaționale de
prevenire
a
apariţiei
epizootiilor
şi
combaterea
acestora, inclusiv
prin diminuarea
timpului
de
reacţie din partea Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va
fi de:
autorităţilor;
- 80% din totalul cheltuielilor eligibile;
- 100% din totalul cheltuielilor
Reducerea
eligibile, numai în cazul în care sunt îndeplinite
efectelor
cumulativ condiţiile menționate în Ghidul
dezastrelor
solicitantului.
naturale,

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Deţinătorii
publici
şi 28 iunie
privaţi de teren agricol şi 2019, ora
formele asociative ale 14
acestora
Informatii suplimentare:
Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale
https://bit.ly/2QnnHoS

Entități publice cu atribuții în
domeniu sanitar-veterinar,
autorități publice care au în
administrare punctele de
trecere a frontierei,
autorități publice care au în
administrare drumurile
publice și
administratori/ gestionari
publici ai fondurilor
cinegetice.
Informatii suplimentare:
https://portal.afir.info/infor
matii_institutionale_dezbater
e_publica_documente_supus
e_dezbaterii_publice

70 de
puncte
pentru
perioada
01.04.2019
–
30.04.2019
- 60 de
puncte
pentru
perioada
01.05.2019
–
31.05.2019
- 20 puncte
pentru
perioada

7

Nr
crt

7

Program de
finanțare
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura
5.1)

Submăsura 5.
1 - Sprijin
pentru
investiţiile
în măsuri pre
ventive
destinate să
reducă
efectele
dezastrelor
naturale, ale
fenomenelor
climatice
nefavorabile ş
i ale
evenimentelo
r catastrofale
probabile PENTRU
BENEFICIARI
I PRIVAȚI

Obiectivele
programului
evenimentelor
adverse
şi
evenimentelor
catastrofale
asupra
potenţialului
de
producţie
agricolă.

Sprijinul acordat
prin
aceasta
submasura
va
contribui la:
Creșterea
capacității
operaționale de
prevenire
a
apariției
epizootiilor
și
combaterea
acestora.
Reducerea
efectelor
dezastrelor
naturale,
a evenimentelor
adverse
și
a evenimentelor
catastrofale
asupra

Activități/cheltuieli eligibile
şi nu va depăşi:
• 30.000 euro pentru investiţii în instalații de
dezinfectare şi dezinsecţie;
• 100.000 euro pentru investiţii în cresterea
capacităţii operaţionale a laboratoarelor, prin
dotarea acestora şi achiziţia de mijloace de
transport a probelor;
• 20.000 euro pentru achiziţii de camere
frigorifice pentru depozitarea temporară a
animalelor sălbatice ucise;

Solicitanți eligibili
Informatii suplimentare
Agentia pentru
Finantarea Investitiilor
Rurale
https://www.afir.info/

Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str.
Mihai Eminescu, nr. 3,
Bistriţa, Judeţul BistriţaNăsăud Tel : 0363 / 860.
286 , Fax: 0263 / 213. 380 ,
E-mail:
ojfir.bistrita@afir.info
- Cheltuieli cu achiziția de instalații de Solicitanţii eligibili pentru
dezinfecție și dezinsecție;
sprijinul
acordat
- Cheltuieli cu achiziția de instalații, prin submăsura 5.1 sunt:
echipamente pentru asigurarea biosecurității și •
fermieri, cu excepția
infrastructură sanitară (de exemplu: construcția persoanelor
fizice
și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, neautorizate;
vestiare, etc.) în cadrul fermelor;
• cooperative (cooperativele
- Cheltuieli cu construcția de garduri de agricole
și
societățile
protecție, inclusiv achiziția de repelenți și cooperative
agricole),
construcția
aferentă,
pentru
evitarea grupuri
de
producători,
contactului porcilor domestici cu porcii mistreți; constituite în baza legislației
- Cheltuieli cu racordarea la utilități, după caz, naționale în vigoare care
respectiv racordarea la sistemele centralizate deservesc
interesele
(de exemplu: energie, apă) sau cheltuieli cu membrilor.
alte echipamente mobile, cum ar fi generatorul
pentru curent electric; etc
Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str.
Mihai Eminescu, nr. 3,
Bistriţa, Judeţul BistriţaNăsăud Tel : 0363 / 860.

Termen
limită
01.06.2019
–
30.06.2019

90 de
puncte
pentru
perioada
01.04.2019
–
30.04.2019
- 80 de
puncte
pentru
perioada
01.05.2019
–
31.05.2019
- 40 puncte
pentru
perioada
01.06.2019
–
30.06.2019

8

Nr
crt

8

1

Program de
finanțare

POR
Axa 3
Obiectivul
3.2:Reducere
a emisiilor de
carbon în
zonele urbane
bazată pe
planurile de
mobilitate
urbană
durabilă

Obiectivele
programului
potențialului
de
producție
agricolă.
Prin
Obiectivul
specific 3.2 din
POR 2014-2020
sunt
sprijinite
acele
proiecte
care dovedesc că
au un impact
pozitiv
direct
asupra reducerii
emisiilor
de
echivalent
CO2,
generate
de
transportul rutier
motorizat de la
nivelul
municipiilor/orașe
lor şi, după caz,
al
zonelor
funcţionale1
(în
continuare Z.F.)
ale acestora

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

286 , Fax: 0263 / 213. 380 ,
E-mail:
ojfir.bistrita@afir.info
www.afir.info
Ministerul
 Achiziționarea de troleibuze - Codul 043;
Dezvoltării Regionale
 Achiziționarea de autobuze electrice - Codul
şi
Administraţiei
043;
Publice, ca lider de
 Achiziţionarea şi instalarea
parteneriat,
(în
punctelor/stațiilor de reîncărcare a
continuare, liderul de
autobuzelor electrice - Codul 043;
parteneriat);
 Achiziţionarea
și
instalarea
componentelor/sistemelor
de
bilete şi partenerii:
integrate pentru călători („e-bilete” sau „e- (Pentru apelul cu numărul
ticketing”) - Codul 044;
 Achiziţionarea
și
instalarea POR/2019/3/3.2/3/7
parteneriat)
componentelor/sistemelor
de REGIUNI/în
managementul traficului, precum și a altor Unitățile administrativsisteme de transport inteligente (STI) - teritoriale
Codul 044;
oraşe/municipii, definite
conform Legii nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale,
Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro*;
cu
modificările
şi
Valoarea maximă eligibilă: 25.000.000 euro.
completările ulterioare și
constituite potrivit Legii nr.
Cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de
minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile 2/1968 privind organizarea
administrativă a teritoriului
aferente activităţilor proprii din proiect
României, republicată, cu
excepţia celor 39 municipii
Informații suplimentare:
reședință de județ eligibile în
Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
cadrul Axei prioritare 4 –
http://www.nord-vest.ro/ghiduri-2014-2020/

Termen
limită

28.06.2019,
ora 12.00

Zone periurbane/metropolitane, respectiv UAT din vecinătatea teritorială imediată a oraşelor/municipiilor;
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Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile
Tel
Fax
e-mail

9

Investiții în
înființarea,
îmbunătățirea
sau
extinderea
serviciilor de
bază locale
pentru
populația
rurală,
inclusiv
pentru
petrecerea
timpului liber
și pentru
cultură și
infrastructură
asociată
(PROGRAMUL
NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura
7.4)

Asigurarea unui
nivel optim de
biosecuritate
și
reducerea
consecințelor
asupra mediului
înconjurător

:
:
:

Solicitanți eligibili

Termen
limită

00-40-264-431550 „Sprijinirea
dezvoltării
00-40-264-439222 urbane
durabile”
şi
a
secretariat@nord-vest.ro oraşelor/municipiilor eligibile
în cadrul apelului cu numărul
POR/2019/3/3.2/2/ITI/în
parteneriat;

Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv
cele a mijloacelor de tractare/transport și a
altor facilități de ucidere a animalelor

Consiliile Județene

Apel
nelansat

Buget
Maxim 300.000
Euro/proiect
Informatii suplimentare:
www.afir.info
Informatii suplimentare
Agentia pentru
Finantarea Investitiilor
Rurale
https://www.afir.info/
Oficiului Judeţean pentru
Finanţarea Investiţiilor
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str.
Mihai Eminescu, nr. 3,
Bistriţa, Judeţul BistriţaNăsăud Tel : 0363 / 860.
286 , Fax: 0263 / 213. 380 ,
E-mail: ojfir.bistrita@
afir.info
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Nr
crt

Program de
finanțare

10

Programele
de finanţare
ale
Ministerului
pentru
Românii de
pretutindeni

Obiectivele
Activități/cheltuieli eligibile
Solicitanți eligibili
programului
Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei sau din alte
surse
Sprijinirea
activității
românilor de
pretutindeni prin
acordarea de
finanţări
nerambursabile şi
alte mijloace de
sprijin financiar,
în limita bugetului
alocat, cu
respectarea
principiilor liberei
concurenţe,
eficacităţii
utilizării fondurilor
publice,
transparenţei şi a
tratamentului
egal.

Programul Cultură - "Constantin Brâncuşi"păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii
etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor
din vecinătate, din emigraţie şi din diaspora de
mobilitate, precum şi întărirea legăturilor dintre
România şi comunităţile româneşti din afara
graniţelor ţării.
Programul Mass-media - "Mihai Eminescu"păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a
românilor, promovarea României şi a valorilor
comunităţilor româneşti, prin sprijinirea massmediei de expresie românească din comunităţile
româneşti de peste hotare.
Programul Educaţie - "Nicolae Iorga"- sprijinirea
procesului de integrare a românilor care îşi au
domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu
păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a
românilor de pretutindeni şi formarea noii
generaţii, care să reprezinte România şi interesele
româneşti în străinătate.
Programul Spiritualitate şi tradiţie - "Andrei
Şaguna"- păstrarea identităţii spirituale şi
respectarea libertăţii religioase a românilor de
pretutindeni.
Programul Societatea civilă - "Dimitrie Gusti"sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului
asociativ în comunităţile locuite de români şi
solidaritatea pe care societatea civilă o generează
în rândul comunităţilor de români. Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene - (program
valabil numai pentru prima sesiune de finanțarea a
anului 2019) – promovarea la nivel european a
imaginii României și a expertizei românești la nivel

Reprezentantul unei
asociaţii, fundaţii, unităţi de
cult, al unei categorii de
organizaţii
neguvernamentale ale
românilor de pretutindeni
sau a unei organizaţii
internaţionale;
Persoană fizică autorizată
sau juridică de drept public
sau privat din România sau
din străinătate și care
utilizează finanțări
nerambursabile pentru
derularea de proiecte sau
acțiuni în sprijinul românilor
de pretutindeni.

Termen
limită

Depunere
continua

Informatii suplimentare:
http://www.mprp.gov.ro/we
b/documente-necesaredepunerii-de-proiecte/
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Nr
crt

11

12

Program de
finanțare

Educație,
burse,
ucenicie şi
antreprenoria
-tul tinerilor –
Apel de
proiecte în
domeniul
învăţământului
preuniversitar
(GRANTURILE
SEE ŞI
GRANTURILE
NORVEGIENE
)
Educație,
burse,
ucenicie şi
antreprenoria
tu l tinerilor –
Apel de
proiecte în
domeniul
învățământul
ui profesional

Obiectivele
programului

Dezvoltarea
capitalului uman
şi a bazei de
cunoștințe în
România

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

de competențe specifice, creșterea vizibilității
Președinției României, sprijinirea și promovarea
valorilor comune europene la nivelul organizațiilor
reprezentative ale românilor din afara granițelor
țării în scopul respectării drepturilor românilor de
pretutindeni și diseminării informațiilor privind
oportunitățile disponibile în țările membre pentru
toți cetățenii europeni.
În învăţământul preuniversitar, proiectele constau
în activități de învăţare (mobilități) pentru experții
educaționali care lucrează în instituții de
învăţământ, responsabile de susținerea creșterii
calităţii educației în școli.
Activităţile de învăţare focalizate asupra
democraţiei, cetăţeniei, educaţiei pentru drepturile
omului şi incluziunii sociale vor primi puncte bonus
în cadrul procesului de evaluare.
Valoare grant:
Între 1.500
euro și 27.000

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

Termen
limită

3 mai
2019, ora
13:00

Informatii suplimentare:
http://www.eea4edu.ro/

Dezvoltarea
capitalului uman
şi a bazei de
cunoștințe în
România

Proiecte de cooperare şi mobilitate în
domeniul învățământului profesional și tehnic
Mobilitate (activitate obligatorie) Pot fi
organizate următoarele tipuri de activități: job
shadowing, vizite de studiu, seminarii în instituții
similare din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda,
Liechtenstein).
Activități de follow-up
Elaborarea de noi curricula opționale,
metode de predare specifice și materiale de
predare/consiliere pe tema incluziunii și mediului

Unităţi de învăţământ din
Învăţământul Profesional şi
Tehnic

3 mai

Valoare grant
Între 24.000
euro și 35.000
euro

13:00

2019, ora

Informatii suplimentare:
http://www.eea4edu.ro/
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Nr
crt

Program de
finanțare
și tehnic

Obiectivele
programului

(GRANTURILE
SEE ŞI
GRANTURILE
NORVEGIENE
)

13

Educație,
burse,
ucenicie şi
antreprenoria
-tul tinerilor –
Apel de
proiecte în
domeniul
incluziunii
copiilor romi
în şcoală
(GRANTURILE
SEE ŞI
GRANTURILE
NORVEGIENE

Incluziunea
copiilor
romi în școală

Activități/cheltuieli eligibile
multicultural, educație privind drepturile omului,
participare activă și cetățenie, abordare didactică
centrată pe elevi etc.;
Testarea și implementarea de practici
inovatoare sau de principii directoare în domeniul
de furnizare de servicii sau în domeniile
democrației, drepturilor omului, cetățeniei și a
incluziunii sociale în școli;
Elaborarea de noi cursuri de formare
profesională pentru profesori;
Participarea la sesiuni de învățare reciprocă
și întâlniri cu beneficiarii din proiecte similare;
Activități care să faciliteze recunoașterea și
validarea cunoștințelor și a competențelor
dobândite în urma mobilității în scop educațional
(dacă este posibil).
În domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală,
proiectele sunt numai naţionale. Acestea trebuie să
fie depuse şi implementate consorţii
compuse dintr-un coordonator român şi 5 – 6 şcoli,
cu minimum 20% copii romi înscrişi fiecare.
proiecte vor răspunde nevoii de creştere a
capacităţii de organizare a instituţiilor/organizaţiilor
de a asigura o incluziune efectivă a copiilor romi.
Proiectele vor facilita:
formarea profesorilor în domenii precum:
promovarea unei şcoli inclusive şi învăţarea într-un
mediu multicultural,
democraţie, toleranţă, antidiscriminare etc.;
organizarea de activităţi de învăţare pentru
părinţii romi şi neromi;
organizarea activităţilor extra-curriculare
pentru copiii romi şi neromi în vederea creşterii
incluziunii şi competenţelor lor sociale.

Solicitanți eligibili

ONG-uri din România sau
instituţiile publice din
România active în domeniul
incluziunii copiilor romi în
şcoală.
Acestea pot candida numai
în
numele unui consorţiu.
Partenerii eligibili în
consorţiu: şcolile româneşti
care au înscrişi minimum
20% copii romi fiecare.

Termen
limită

3 mai
2019, ora
13:00

Informatii suplimentare:
http://www.eea4edu.ro/
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Nr
crt
14

Program de
finanțare
Mobilizarea
de voluntari
UE pentru
ajutor
umanitar,
inclusiv
plasare
optionala in
stagii de
ucenicie, si
gestionarea
oportunitatilo
r de
voluntariat
online

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Activitățile care primesc finanțare în cadrul acestei
proceduri trebuie să includă:

Organizații
neguvernamentale, nonprofit, înființate în
conformitate cu legislația
unui stat membru și având
sediul în Uniune; organisme
de drept public cu caracter
civil; Federația Internațională
a Societăților Naționale de
Cruce Roșie și Semilună
Roșie.

selectarea, pregătirea şi mobilizarea de
voluntari UE pentru ajutor umanitar, debutanţi
si cu experienţă, în cadrul unor proiecte de
ajutor umanitar în domeniul reducerii riscului
de dezastre, al pregătirii pentru intervenție în
caz de dezastre și al creării unei legături între
ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare
(LARD) în comunități vulnerabile și afectate de
catastrofe din țări terțe;

activități de comunicare în conformitate cu
planul de comunicare al inițiativei „Voluntari UE
pentru ajutor umanitar”.
Activităṭile de sprijinire a punerii în aplicare a
acțiunii principale pot include:


stagii de ucenicie pentru voluntarii
debutanţi în cadrul organizațiilor UE de
trimitere;

oportunități de voluntariat online, prin
intermediul platformei „Voluntari UE pentru
ajutor umanitar” gestionată de Comisie, cu
scopul de a sprijini acțiunile inițiativei;

sprijin pentru operațiunile de răspuns în
situații de urgență;

consolidarea capacităților comunităților
vulnerabile, ale celor afectate de dezastre și ale
organizațiilor locale;

consolidarea capacităților organizațiilor de
primire;
Activitățile proiectului pot include următoarele:

Termen
limită
13
iunie
2019

Buget


10.000 000
euro minimum 100.000
euro şi maximum
1.400.000





acțiuni de informare, comunicare și

Informatii suplimentare:
Comisia Europeana
https://eacea.ec.europa.eu/e
u-aid-volunteers/funding/euaid-volunteers-deployment2019_en
Pentru întrebări referitoare la
prezenta cerere, a fost pusă
la dispoziția celor interesați
adresa de e-mail: EACEAEUAIDVOLUNTEERS@ec.europa.eu
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Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile





15

Finantare
pentru
reducerea
somajului in
randul
tinerilor si
infiintarea de
cooperative –
cerere de
propuneri de
proiecte 2019

Comisia dorește
să sprijine
proiecte
inovatoare în
abordarea lor și
transnaționale și
implementate cu
o intenție clară de
replicare.
Rezultatele ar
trebui să fie
partajate public și
disponibile pentru
orice actor
interesat de
modelul de
afaceri cooperativ
și formarea
antreprenorială.
În special,
obiectivele
intenționează să
stimuleze
transferul și
dezvoltarea
competențelor
antreprenoriatului

Termen
limită

sensibilizare adresate publicului;
analiza pericolelor și a riscurilor și
avertizarea timpurie;
planificarea de contingență și pregătirea
pentru răspuns;
protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor și
a lucrărilor de atenuare la scară mică.

Acest apel acoperă următoarele subiecte:
Tema 1: Furnizarea de cursuri de formare pilot
pentru elevii din învățământul
Tema 2: Ateliere transeuropene pentru schimb de
cunoștințe și învățarea de la practicieni (“formarea
formatorilor”);
Tema 3: Promovarea spiritului antreprenorial al
tinerilor pentru a crea cooperative în afara mediului
educațional.
Buget


Solicitanți eligibili

1.950.000 euro; 215.000€
maximum/proiect; până la 90% din totalul
costurilor eligibile

Entităţi publice şi private cu
personalitate juridică –
camere de comerţ, agenţii
pentru consiliere în afaceri,
instituţii de
formare/educaţie, autorităti
locale, regionale şi naţionale,
ONG-uri, organizaţii de
cooperative, implicarea
organizaţiilor de tineri este
puternic încurajată.

25
2019

iunie

Informatii suplimentare
Comisia Europeana
http://ec.europa.eu/growth/
content/reducing-youthunemployment-setting-cooperatives-enhance-workingopportunities-eu_en

Conditii de eligibiltate:
Un consorțiu format din cel puțin 3 entități diferite,
stabilite în 3 state membre ale UE, este obligatoriu
pentru participare.
– Proiectele se implementează pe o perioadă de
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Nr
crt

16

Program de
finanțare

Cerere de
propuneri de
proiecte
programul
EaSI 20142020 –
actualizarea
competentelo
r adultilor
aflati in
situatii dificile

Obiectivele
programului
de tip cooperativ
în țările UE:


în cazul în
care tradiția
cooperatistă
este slabă și
în care
beneficiile
oferite de
modelul
cooperativ nu
sunt suficient
de bine
cunoscute;



pentru a
lupta
împotriva
șomajului în
rândul
tinerilor.

Statele membre
trebuie să ofere
adulților cu un
nivel scăzut de
competențe,
cunoștințe și
aptitudini, de
exemplu celor
care au părăsit
educația sau
formarea
profesională
inițială fără a
obține o calificare
corespunzătoare

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Entităṭi publice sau private
implicate în activitățile de
educație și formare
profesională (decizie şi
implementare), organizații
patronale, sindicate, camere
de comerț, entități naționale,
regionale şi locale, servicii de
ocupare a forței de muncă,
furnizori de educație și
formare, organizații ale
societății civile, actori
economici locali și regionali,
servicii comunitare, etc.

8 iulie 2019

maximum 18 luni.
– Partenerii nu pot participa decât într-un singur
proiect depus la această cerere de propuneri.
– Implementarea proiectului poate să înceapă din
ianuarie 2020.
– Comisia se așteaptă să poată finanța până la 3-5
proiecte pentru fiecare temă anunţată.
– Aplicația poate fi redactată în oricare limbă
oficială a UE. Dacă redactarea nu se realizează în
engleză, o traducere în această limbă va fi
necesară pentru evaluare.





evaluarea competențelor, adică
identificarea sau depistarea aptitudinilor;
punerea la dispoziṭie a unei oferte de
învățare personalizate, flexibile și de calitate;
validarea și recunoașterea competențelor
dobândite.

Buget


4.000.000 euro, până la 80% cofinanṭare
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Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
învățământului
secundar superior
sau a unuia
echivalent și care
nu sunt eligibili
pentru sprijin în
temeiul „Garanției
pentru tineret”,
acces la
parcursuri de
actualizare a
competențelor
care să le ofere
oportunități, în
funcție de nevoile
lor individuale,
pentru:
a) a dobândi un
nivel minim de
alfabetizare,
competențe
numerice și
competențe
digitale; și/sau
b) a dobândi o
gamă mai largă
de aptitudini,
cunoștințe și
competențe
relevante pentru
piața forței de
muncă și
participare activă
în societate.

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Informatii suplimentare :
Comisia Europeană
DG Ocuparea Forței de
Muncă, Afaceri Sociale și
Incluziune (EMPL)
B-1049 Bruxelles, Belgia
Pentru transmiterea aplicaṭiei
prin poştă:
European Commission
Call for proposals
VP/2019/005 – DG EMPL
CAD J-27 00/120
B-1049 Bruxelles
Comisia Europeana
https://webgate.ec.europa.e
u/swim/external/displayWelc
ome.do?lang=en
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Nr
crt

Program de
finanțare

17

Uniunea
Europeană

18

Obiectivele
programului

Întelegerea de
către cetăţeni a
Uniunii, a istoriei
Europa pentru şi diversităţii
acesteia
cetățeni
Promovarea
cetăţeniei
europene şi
îmbunătăţirea
condiţiilor de
participare civică
şi democratică la
nivelul Uniunii.

Cerere de
propuneri de
proiecte
“Orizont
2020” –
invățămnt
deschis și
colaborare

Aceasta cerere
vizeaza sa sprijine
o serie de
activitati bazate
pe colaborarea
dintre furnizorii
de educatie
formala, non-

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

1. „Memoria europeană”
Priorităţi tematice pentru cererile din anii 20192020:
- Comemorarea evenimentelor majore care au
schimbat cursul istoriei europene recente;
- Societatea civilă şi participarea civilă în
cadrul regimurilor totalitare;
- Antisemitism, anti-ţiganism, xenofobie,
homofobie şi alte forme de intoleranţă: ce
învăţaminte tragem pentru prezent;
- Tranziţia democratică şi aderarea la Uniunea
Europeană.
2. „Implicarea democratică şi participare
civică” (3 măsuri):
- infrăţiri între oraşe/comune,
- reţele de orașe/comune şi
- proiecte ale societăţii civile.
Prioritati tematice pentru cererile din anii 20192020:
- Să dezbatem viitorul Europei şi să ne ridicăm
împotriva euroscepticismului;
- Promovarea solidarităţii în perioade de criză;
- Promovarea dialogului intercultural şi a
întelegerii reciproce şi combaterea stigmatizării
migranţilor şi a grupurilor minoritare.
Cererea propusă vizează crearea de noi
parteneriate în comunitățile locale pentru a
promova educația pentru toți cetățenii. Aceasta
urmărește să sprijine o serie de activități bazate pe
colaborarea dintre furnizorii de educație științifică
formală, non-formală și informală și să integreze
conceptul de “educație deschisă”, incluzând toate

Entităţi publice sau
organizaţii non-profit care au
personalitate juridică din
statele membre ale UE,
Albania, FYROM, BosniaHertegovina, Kosovo,
Muntenegru şi Serbia sau din
alte state care încheie
acorduri bilaterale cu UE în
vederea participării

Pentru
Măsura
2.2 Rețele
de orașe
1
septembri e
2019

Informatii suplimentare :
https://europapentrucetaten
i.eu/stiri/114-aplicatiideschise- pentru-2019- lacomponente-simasuri-aleprogramului



Orice entitate
constituită legal pe
teritoriul unei ţări
participante la program.

Pentru
Măsura 2.1
Înfrățire
între
localități și
Măsura 2.3
Proiectel e
societății
civile 1
septembrie
2019

7 noiembrie
2019

Informatii suplimentare:
1. Descrierea acțiunilor de

18

Nr
crt

Program de
finanțare
privind
educatia
pentru stiinte

Obiectivele
programului
formala si
informala,
întreprinderi/com
panii si societate
civila, cu scopul
de a integra
conceptul de
“învatamânt
deschis”, la toate
nivelurile de
educatie, în
educatia pentru
stiinte.

Activități/cheltuieli eligibile
nivelurile educaționale, în educația științifică.
“Învăṭământul/educaţia deschis/ă” ar trebui
promovat/ă în cazul în care școlile, în cooperare cu
alte părți interesate, devin un agent al bunăstării în
comunitate; familiile sunt încurajate să devină
parteneri reali în viața și activitățile școlare;
profesioniști din întreprinderi și ai societății civile ar
trebui să fie implicați activ în aducerea proiectelor
reale de viață la clasă. Parteneriatele care
favorizează expertiza, crearea de rețele, schimbul
de informații și aplicarea rezultatelor cercetării
științei și tehnologiei în diferite întreprinderi (startup-uri, IMM-uri, corporații mai mari) ar trebui să fie
promovate.
Diferențele geografice și de gen ar trebui, de
asemenea, să fie luate în considerare. Pentru a
răspunde acestei provocări specifice, propunerile ar
trebui să aibă o acoperire geografică largă. Prin
urmare, este de așteptat ca parteneriatele să
includă entități din cel puțin 10 state membre
diferite sau țări asociate, cu toate că, consorțiile
mai mici, vor fi, de asemenea, eligibile și pot fi
selectate.
Buget


4.500.000 euro, finanţare de până 100%

Solicitanți eligibili

Termen
limită

sprijin ṣi coordonare: acțiuni
care constau în principal din
măsuri adiacente, cum ar fi
standardizarea, diseminarea,
sensibilizarea și
comunicarea, crearea de
rețele, servicii de coordonare
sau de sprijin, dialoguri
politice și exerciții de
învățare reciprocă și studii,
inclusiv studii de proiectare
pentru noi infrastructuri,
care pot include și activități
complementare de
planificare strategică,
crearea de rețele și
coordonarea între programe
în diferite țări.
2. În prezent, pe pagina
oficială a cererii, există 84 de
propuneri de parteneriat
afişate/disponibile. Cei care
doresc/sunt interesaţi să
devină vizibili pe această
bază de date trebuie să se
înregistreze în sistemul
european ECAS. Contactul
direct cu entitatea care
propune colaborarea este
posibil.
Comisia Europeană
DG Cercetare şi Inovare
Depunerea aplicațiilor se
face electronic pe Platforma
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Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

indicată la sursa de
informare.
https://ec.europa.eu/info/fu
ndingtenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topicdetails/swafs-01-2018-2019

Şef Serviciu
Gabriela Ștefănescu

Întocmit
Expert superior
Flaviu Urâte
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