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Iulie/august  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 

Fără obținere 
de material 

de înmulțire 
şi plantare 
fructifer 

 
- 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 
- 15 puncte  

pentru perioada 

www.fonduri-ue.ro%20
www.afir.info
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.nord-vest.ro/
http://www.finantare.ro/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

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 
 

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. 

Rurale  
https://www.afir.info/  

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 

Mihai Eminescu, nr. 3, 
Bistriţa, Judeţul Bistriţa-
Năsăud Tel :  0363 / 860. 

286 , Fax: 0263 / 213. 380 
, E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info 

 

16 iunie - 15 
iulie 

- 10 puncte 
 pentru 
perioada 16 

iulie - 15 august 

https://www.afir.info/
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro


 3 

Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

2. Submăsura  
4.3.- Investiții 

pentru 
dezvoltarea, 

modernizarea
 sau adaptare

a 
infrastructurii 

agricole şi 
silvice - 

Componenta 
infrastructura 
de IRIGAȚII 

 

 Modernizarea 
infrastructurii de 

irigații; 

 Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt 
limitate la modernizarea infrastructurii secundare 

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. 

Organizații/federații ale 
utilizatorilor de apă, 

constituite din 
proprietari/utilizatori de 
terenuri agricole în 

conformitate cu legislația 
în vigoare 
SPRIJINUL NERAMBUR

SABIL 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  
Agentia pentru 

Finantarea Investitiilor 
Rurale  
https://www.afir.info/  

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 3, 

Bistriţa, Judeţul Bistriţa-
Năsăud Tel :  0363 / 860. 
286 , Fax: 0263 / 213. 380 

, E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info 

- 25 de 
puncte  pentru 

perioada 1 iulie 
– 31 
iulie                

                      -
 20 de puncte  
pentru perioada 

1 august  – 31 
august 

3. PNDR 
Submăsura 6.

3 - Sprijin 
pentru 

Scopul investițiilor 

sprijinite în cadrul 
acestei submăsuri 
este 

- Sector vegetal  

- Sector zootehnic  
SPRIJINUL NERAMBURSABIL de 15.000 
Euro: 

 Fermierii, care dețin în 

proprietate sau folosință o 
exploatație agricolă 
încadrată în categoria 

- 85 de 

puncte pentru 
perioada 
22.07 - 

https://www.afir.info/
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

dezvoltarea 
fermelor mici  

 

sprijinirea investiți
ilor pentru 

creșterea 
competitivității 
exploataților 

agricole prin 
dotarea cu utilaje 
și echipamente 

performante în 
raport cu 
structura agricolă 

actuală, precum 
și investițiile 
pentru 

modernizarea 
fermei (în special 
cele de 

dimensiuni medii 
și asocieri de 
ferme mici și 

medii)  

· se acordă în două tranșe astfel: 
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei 

de finanțare; 
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani 
de la primirea deciziei de finanțare; 

· se va acorda pe o perioadă de 3/ 5* ani 
(*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul 
pomicol) 

 

de fermă mică*: 
* Dimensiunea unei ferme 
mici este cuprinsă între 
4.000 – 
11.999 SO (valoarea 
producției standard) 
 
Oficiului Judeţean pentru 

Finanţarea Investiţiilor 
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 3, 

Bistriţa, Judeţul Bistriţa-
Năsăud Tel :  0363 / 860. 
286 , Fax: 0263 / 213. 380 

, E-mail: 
ojfir.bistrita@afir.info 

www.afir.info 

 

31.08.2019 
-  80 de 

puncte pentru 
perioada 01.09 
- 30.09.2019 

-  75 de 
puncte pentru 
perioada 01.10 

- 31.10.2019 
- 70 de 

puncte pentru 

perioada 01.11 
- 30.11.2019 

- 15 

puncte pentru 
perioada 01.12 
- 31.12.2019 

4.  
Stagii de 

practică 
pentru 

studenţi 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

CAPITAL UMAN, 

AP 6, OS 6.13) 

Creșterea ratei de 
participare a 

studenților 
(ISCED 5- 7) la 
programele de 

învățare la locul 
de muncă (ex. 
stagii de practică, 

internshipuri) din 
cadrul 
parteneriatelor 
nou înființate/ 

dezvoltate care să 
faciliteze inserția 
pe piața muncii a 

a) Obligatorii:  
• Sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile 

cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la 
educație la un loc de muncă prin instituirea unui 
sistem funcțional de stagii de practică la un 

potențial angajator, programe de 
internship/programe de învățare la locul de muncă, 
adresate studenților din instituțiilor de învățământ 

superior (ISCED 5- 7); 
 • Organizarea și derularea de programe de 
învățare prin experiență practică, furnizarea de 
servicii de consiliere și orientare profesională axate 

pe dobândirea de competențe transversale corelate 
cu necesitățile pieței muncii, formarea de 
competente antreprenoriale prin întreprinderea 

Instituții de învățământ 
superior publice și private, 

acreditate Angajatori 
Asociații profesionale 
Camere de comerț și 

industrie Instituții și 
organizații membre ale 
Pactelor Regionale și 

Parteneriatelor Locale 
pentru Ocupare și 
Incluziune Socială 

12 august 
2019, ora 

16:00 

mailto:ojfir.bistrita@afir.info
http://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

absolvenților de 
studii terțiare 

simulată, în special în sectoarele economice cu 
potențial competitiv identificate conform SNC şi din 

domeniile de specializare inteligentă conform 
SNCDI adresate studenților. 
 b) Secundare:  

• Crearea unui sistem de informare coordonată, în 
ambele sensuri: de la companii/sectorul privat 
către rețeaua instituțiilor de învățământ superior 

privind nevoile lor de instruire, precum și de la 
instituțiile de învățământ superior către 
întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale și 

viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local;  
• Organizarea de stagii de practică în statele 
membre ale Uniunii Europene, unde s-au 

înregistrat progrese vizibile în domeniile vizate de 
proiect.  
• Pilotarea de soluții inovative de facilitare a 

practicii, de instrumente inovative de consiliere, 
orientare, evaluare a competențelor, inclusiv prin 
intermediul TIC. 

5. PNDR  
Submăsura 
 9.1 -
 Înfiinţarea 
grupurilor de 
producători în 
sectorul 
agricol 
 
 
 

SCOPUL investițiil
or sprijinite în 
cadrul acestei 

submăsuri este 
încurajarea 
înființării și 

funcționării 
administrative a 
grupurilor de 

producători, 
recunoscute în 
conformitate cu 
prevederile 

legislației 
naționale. 
  

· Adaptarea producției și a produselor 
producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri 
la cerințele pieței; 

· Introducerea în comun a produselor pe piață, 
inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea 
vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros; 

· Stabilirea unor norme comune privind informarea 
asupra producției, acordând o atenție deosebită 
recoltării și disponibilității; 

· Realizarea unor activități care pot fi desfășurate 
de către grupurile de producători, cum ar fi 
dezvoltarea competențelor în materie de 
exploatare și de comercializare, precum și 

organizarea și facilitarea proceselor de inovare și 
pentru protejarea mediului. 
 

Grupurile de 
producători care se 
încadrează în 

definiția IMM-urilor și care 
sunt recunoscute conform 
legislației naționale în 

vigoare, pentru 
următoarele sectoare: 
– culturi de câmp; 

– horticultură (exceptând 
grupurile sprijinite prin 
subprogramul pomicol); 
– creșterea animalelor și 
păsărilor, mixte; 
 
Informatii suplimentare:  

30 
septembrie 

2019 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

 SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% 
dar: 

· nu va depăși: 
–  anual 10% din valoarea producției 
comercializate 

–  100.000 euro/ an 
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din 
producția comercializată prin intermediul grupului 

astfel: 
· Anul I - 10%; 
· Anul II - 8%; 

· Anul III - 6%; 
· Anul IV - 5%;  
· Anul V - 4%;  

Sprijinul nerambursabil se va plăti sub forma unui 

ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o 

perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la 

care grupul de producători a fost recunoscut. 

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 

Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 3, 
Bistriţa, Judeţul Bistriţa-

Năsăud Tel :  0363 / 860. 
286 , Fax: 0263 / 213. 380 
, E-mail: 

ojfir.bistrita@afir.info 
www.afir.info 

 

6. PNDR 
Submăsura 

9.1 a 

„Înființarea 
grupurilor de 
producători în 

sectorul 
pomicol” 

OBIECTIVELE s
ubmăsurii 9.1a: 
· Îmbunătățirea 

performanțelor 
generale ale 
exploatațiilor pom

icole; 
 · Creșterea 
veniturilor 

producătorilor 
prin 
comercializarea în 

comun a 
producției; 
· Crearea și 

promovarea 

lanțurilor scurte; 

· Respectarea 

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acor
dat este 100% public și nu poate să depășească 
anual 10% din valoarea producției comercializate și 

100.000 euro/an 
Sprijinul  nerambursabil se plătește sub forma unui 
ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o 

perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data 
la care grupul de producători a fost recunoscut. 
Sprijinul nerambursabil se calculează pe baza 

producției comercializate anual prin intermediul 
grupului. În primul an, se poate plăti grupului de 
producători un sprijin calculat pe baza valorii medii 

anuale a producției comercializate de membrii 
acestuia, în ultimii trei ani înainte de aderarea la 
grup. 

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din 

producția comercializată prin intermediul grupului 

astfel: 

Grupurile de producători 
din sectorul pomicol care 
se încadrează în 

definiția IMM-urilor și care 
au fost recunoscute oficial 
de către autoritatea 

competentă după 1 
ianuarie 2014 și înainte de 
solicitarea sprijinului; 

 
 
Informatii suplimentare:  

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 
Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 

Mihai Eminescu, nr. 3, 
Bistriţa, Judeţul Bistriţa-
Năsăud Tel :  0363 / 860. 

30 
septembrie 

2019 

mailto:ojfir.bistrita@afir.info
http://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

standardelor 

comunitare de 

mediu si climă, 

siguranță 

alimentară  

• anul I - 10% 

• anul II - 8% 

• anul III - 6% 

• anul IV - 5% 

• anul V - 4% 

286 , Fax: 0263 / 213. 380 
, E-mail: 

ojfir.bistrita@afir.info 
www.afir.info 

7. PNDR 

Submăsura 1
7.1 - Prime de 

asigurare a 
culturilor, a 

animalelor și 
a plantelor 

încurajarea 

fermierilor să 
participe la 
schemele de 
asigurare private 

în vederea 
gestionării 
corespunzătoare 

a riscurilor care le 
pot afecta 
producția 

agricolă; 
- stimularea 
fermierilor pentru 

a beneficia de 
asigurare și 
extinderea sferei 

riscurilor 
asigurabile de 
către societățile 

de asigurare. 
 

Riscuri  
Sectorul agricol este în general expus la 
următoarele categorii de riscuri: 

1. fenomene climatice nefavorabile, cum ar fi 
grindină, furtuni, vânturi puternice, ploi de 

lungă durată sau secetă, expunerea la 
căldură sau frig excesiv și variații extreme 
de temperatură înaltă și scăzută - [riscuri 

climatice]; 
2. boli și probleme sanitare care afectează 

plantele și animale - [fitosanitar/sanitar 

veterinar]; 
3. incidente de mediu/poluare care pot afecta 

atât plantele, cât și animalele - [risc de 

mediu]. 
Condiții de eligibilitate cu privire la beneficiar: 
 

 Beneficiarul compensației trebuie să fie 
fermier activ conform definiției în sensul 

art.9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013 respectiv 
a legislației naționale prevăzute la punctul 
8.2.16.3.1.3 în anul pentru care solicită 
sprijinul; 

 Fermierul trebuie să încheie cu o societate 
de asigurare un contract de asigurare 

pentru riscuri prevăzute de prezenta sub-
măsură și să se angajeze sa plătească 
valoarea integrală a primei de asigurare în 

cuantumul și la termenele prevăzute în 
contract; 

Beneficiarii acestei 

submăsuri sunt 

fermierii activi. 

 

Informații 

suplimentare:  

Solicitantul va depune 

căte o Cerere de 

Finanțare pentru 

fiecare contract de 

asigurare încheiat 

 

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 

Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 3, 
Bistriţa, Judeţul Bistriţa-

Năsăud Tel :  0363 / 860. 
286 , Fax: 0263 / 213. 380 
, E-mail: 

ojfir.bistrita@afir.info 
www.afir.info 

 

30 noiembrie 

2019  

mailto:ojfir.bistrita@afir.info
http://www.afir.info/
mailto:ojfir.bistrita@afir.info
http://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

 Fermierul utilizează terenuri agricole (cu 
excepția suprafețelor cultivate cu struguri 
pentru vin) și/sau deține, crește sau 
exploatează animale; 

 Fermierul încheie contractul de asigurare 
 pentru toate suprafețele cultivate cu 
același tip de cultură de la nivelul 

exploatației. 
 
Condiții de eligibilitate cu privire la contractul de 

asigurare: 
 

 Contractul de asigurare acoperă cel puțin 
unul din riscurile prevăzute în cap. 
8.2.16.3.1.11. În situația în care contractul 

de asigurare cuprinde și alte riscuri decât 
cele eligibile, prima de asigurare aferentă 
riscurilor neeligibile va fi menționată distinct 

în contractul de asigurare; 
 Contractul de asigurare acoperă pierderile 

cauzate de riscurile enumerate care distrug 

peste 20% din producția medie anuală a 
fermierului în perioada de trei ani imediat 
anterioară sau într-o perioadă medie de trei 

ani bazată pe perioada imediat anterioară 
de cinci ani, excluzând valorile minime și 
maxime (franșiză atinsă). Pierderea de 

producţie se raportează la nivel de 
cultura/plantaţie/specie. În acest scop, 
producţia asigurată luata in calcul la 

stabilirea valorii eligibile a primei de 
asigurare este egala cu producția medie 
anuală  a fermierului în perioada de trei ani 

imediat anterioară sau într-o perioadă  
medie de trei ani  bazată pe perioada 
imediat anterioară de cinci ani, excluzând 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

valorile  minime şi maxime. Pentru fermierii 
cu un istoric mai mic de 3 ani și pentru 

culturile noi, producția medie anuală a 
fermierului poate fi determinată în funcție 
de producția medie înregistrată în zona 

respectivă. În funcție de practica 
companiilor de asigurare, producția medie 
poate fi estimată, fie pe baza datelor 

colectate la nivel județean atât de Institutul 
Național de Statistică (INS) prin Direcțiile 
sale teritoriale, cât și de Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin 
Direcțiile pentru agricultură județene, 
agregate cu acordul ambelor părți, ulterior 

validate de către INS și transmise la 
EUROSTAT sau ca medie a zonei, stabilită 
de către societățile de asigurare pe baza 

datelor disponibile de la fermierii din zona 
limitrofă, aflați în portofoliul acestora, 
coroborate cu alte criterii legate de 

condițiile pedoclimatice, varietatea 
culturilor, etc. 

 Contractul de asigurare pentru culturi 
agricole se încheie pe an agricol, iar pentru 
culturile cu mai multe recolte pe an 
(culesuri, coase) contractul de asigurare se 

încheie pentru toate recoltele care urmează 
a se realiza; 

 Contractul de asigurare prevede 
compensarea cel mult a costurilor totale 
aferente reparării pierderilor cauzate de 

riscurile asigurate; 

Contractul de asigurare nu impune cerințe sau 
mențiuni legate de tipul sau cantitatea 

producției viitoare.  

• 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și 
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor 
mici cu dimensiunea economică până la 

11.999 SO; 
sau 
• 55% din valoarea primei de asigurare eligibile și 

plătită efectiv de către fermier, în cazul fermelor cu 
dimensiunea economică mai mare sau egală cu 
12.000 SO. 

8. PNDR 2014-

2020 
PROGRAMUL 
NAȚIONAL DE 

DEZVOLTARE 
RURALĂ, 

Submăsura 

4.2 
Schema de 

ajutor de stat 

GBER 
Stimularea 
dezvoltării 

regionale prin 
realizarea de 

investiţii 

pentru 
procesarea și 
marketingul 

produselor 
agricole în 

vederea 

obţinerii de 
produse 

neagricole  

Îmbunătăţirea 

nivelului general 
de performanţă al 
întreprinderilor, 

prin creşterea 
competitivităţii 
întreprinderilor 

care realizează 
investiţii în 
sectoarele 

economice 
eligibile 

Înființarea, extinderea capacității unei unităţi 

existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin 
produse care nu au fost fabricate anterior, 
diversificarea activității, o schimbare fundamentală 

a procesului general de producție al unei unități 
existente • Îmbunătăţirea controlului intern al 
calităţii produselor, ca investiții secundare valoric, 

legate de investiția inițială, în cadrul aceluiaşi 
proiect de investiţii 
 

Valoare finantarii: 
Maxim 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM pt. 
investiţii care nu conduc la un lant alimentar 

integrat; Maxim 1.500.000 Euro/ proiect pentru 
alte întreprinderi pt. investiţii care nu conduc la un 
lant alimentar integrat; Maxim 2.500.000 Euro/ 

proiect pentru investițiile care conduc la un lanț 
alimentar integrat 

Persoanele fizice 

autorizate  

Întreprinderile 

(microîntreprinderi, 

întreprinderi mici și 

mijlocii și întreprinderi 

mari)  

Cooperativele agricole 

Grupurile de 

producători 

Informatii suplimentare  

Oficiului Judeţean pentru 
Finanţarea Investiţiilor 

Rurale Bistriţa-Năsăud, Str. 
Mihai Eminescu, nr. 3, 
Bistriţa, Judeţul Bistriţa-

Năsăud Tel :  0363 / 860. 
286 , Fax: 0263 / 213. 380 
, E-mail: 

ojfir.bistrita@afir.info 
www.afir.info 

31 decembrie 

2019 

mailto:ojfir.bistrita@afir.info
http://www.afir.info/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

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 
(PNDR, 

Submăsura 

7.4) 

Asigurarea unui 
nivel optim de 

biosecuritate și 
reducerea 
consecințelor 

asupra mediului 
înconjurător 

Achiziționarea incineratoarelor mobile, inclusiv 
cele a mijloacelor de tractare/transport și a 

altor facilități de ucidere a animalelor 

Consiliile Județene 
 

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 Bistriţa-
Năsăud Tel :  0363 / 860. 

286 , Fax: 0263 / 213. 380 
, E-mail: ojfir.bistrita@ 
afir.info  

Apel nelansat  

10. Sprijinirea 
investiţiilor în 
capacităţi de 

producere 
energie 
electrică 

şi/sau 
termică din 

biomasă/biog
az şi energie 

geotermală  
 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 

Creşterea 
ponderii energiei 
regenerabile în 

totalul 
consumului de 
energie primară, 

ca rezultat al 
investiţiilor de 
creştere a puterii 
instalate de 

producere a 
energiei electrice 
şi termice din 

 
Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de 
producere energie electrică şi termică în 

cogenerare din biomasă şi biogaz;  
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producţie a energiei termice din biomasă 

sau biogaz;  
• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producţie a energiei electrice din biomasă 
sau biogaz;  

• Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor 
de producţie a energiei termice din energie 
geotermală. 

 Unități administrativ 
teritoriale  

 Asociațiile de 
Dezvoltare 
Intercomunitară  

     Societăți comerciale 
care au ca 

activitate 
producerea de 
energie în 
scopul 

comercializării 
Informatii 

31 decembrie 
2019 

http://www.afir.info/
https://www.afir.info/
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
mailto:ojpdrp.bistrita@apdrp.ro
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

INFRASTRUC
TURA MARE, 

AP 6, O.S. 6.1 

resurse 
regenerabile mai 

puţin exploatate. 
Reducerea 
emisiilor de 

carbon în 
atmosferă 
generate de 

sectorul energetic 
prin înlocuirea 
unei părţi din 

cantitatea de 
combustibili fosili 
consumaţi în 

fiecare an 
(cărbune, gaz 
natural). 

 
 

Valoarea proiectelor Maxim 15.000.000 euro 
Contributia beneficiarului: 
2% pentru unități administrativteritoriale și 

ADI, pentru cheltuielile eligibile care nu intră 
sub incidența regulilor de ajutor de stat 20% 
pentru microîntreprind eri și întreprinderile mici 

30% pentru întreprinderile mijlocii 40% din 
costurile eligibile ale proiectului, pentru 
întreprinderile mari 

suplimentare: 
 

Ministerul 
Fondurilor Europene  
http://mfe.gov.ro/am-

poim-prelungeste-
perioada-de-depunere-
a-proiectelor-pentru-

doua-apeluri/ 
 

             Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul României sau din 
alte surse 

 

11 Programele 
de finanţare 

ale 
Ministerului 

pentru 

Românii de 
pretutindeni 

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, 

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 mass- 

mediei 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 

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. 

Depunere 
continuă  

http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
http://mfe.gov.ro/am-poim-prelungeste-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-doua-apeluri/
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Nr 

crt 

Program de 

finanțare 

Obiectivele 

programului 

Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

transparenţei şi a 
tratamentului 

egal. 

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 

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. 

 
Informatii suplimentare: 

http://www.mprp.gov.ro/w
eb/documente-necesare-
depunerii-de-proiecte/  

http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
http://www.mprp.gov.ro/web/documente-necesare-depunerii-de-proiecte/
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Obiectivele 
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12 Finanţarea 
revistelor şi 

publicaţiilor 
culturale, 

altele decât 

cele propuse 
de Uniunile de 

Creatori din 

România, 
membre ale 

Alianţei 

Naţionale a 
Uniunilor de 

Creatori, 

pentru anul 
2019 

Ministerul Culturii 
şi Identităţii 

Naţionale 
finanţează şi 
susţine editarea 

revistelor şi 
publicaţiilor 
culturale, altele 

decât cele 
propuse de 
membrii ANUC, ce 

vor fi selectate de 
o Comisie şi 
aprobate prin 

ordin al 
ministrului culturii 
şi identităţii 

naţionale 

Din finanţarea acordată se pot acoperi următoarele 
categorii de cheltuieli: a) cheltuieli de personal; b) 

cheltuieli administrative; c) drepturi de autor; d) 
costuri materiale şi servicii; e) cheltuieli pentru 
tiparire şi difuzare; f) premii decernate de reviste. 

Operatorii culturali care 
editează reviste şi publicaţii 

culturale 
 
 

Informatii suplimentare  
Ministerul Culturii  
 

http://www.cult 
ura.ro/anuntpubliclansarep
rocedura-deselectie-

sifinantarerevistelor-
sipublicatiilorculturale   

5 august 
2019, ora 17 

13 Uniunea 
Europeană  

Europa pentru 
cetățeni  

Întelegerea de 
către cetăţeni a 

Uniunii, a istoriei 
şi diversităţii 
acesteia 

Promovarea 
cetăţeniei 
europene şi 

îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
participare civică 

şi democratică la 
nivelul Uniunii. 

1. „Memoria europeană” 
Priorităţi tematice pentru cererile din anii 2019- 

2020: 
-  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. 

Entităţi publice sau 
organizaţii non-profit care 

au personalitate juridică 
din statele membre ale UE, 
Albania, FYROM, Bosnia- 

Hertegovina, Kosovo, 
Muntenegru şi Serbia sau 
din alte state care încheie 

acorduri bilaterale cu UE în 
vederea participării 
 

Informatii suplimentare : 
 
https://europapentrucetate
n i.eu/stiri/114-aplicatii-

deschise- pentru-2019- la- 
componente-simasuri-ale-

Pentru 
Măsura 

2.2 Rețele de 
orașe 
- 

1 
septembri e 
2019 

 
Pentru 
Măsura 2.1 

Înfrățire între 
localități și 
Măsura 2.3 
Proiectel e 

societății 
civile - 
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finanțare 
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Activități/cheltuieli eligibile Solicitanți eligibili Termen limită 

Prioritati tematice pentru cererile din anii 2019- 
2020: 

- 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. 

programului      1 
septembrie 

2019 

14 RO-CULTURA 
Restaurarea 

și 

revitalizarea 
monumentelo

r istorice  

(MECANISMU
L FINANCIAR 
AL SPAŢIULUI 

ECONOMIC 
EUROPEAN 

2014- 2021) 

Prezentul apel de 
proiecte 
urmărește să 

contribuie la 
restaurarea 
patrimoniului 

cultural într-un 
mod inovativ, prin 
promovarea unor 

noi modele de 
guvernanță 
participativă în 

domeniul 
patrimoniului 
cultural și a unei 

abordări integrate 
a acestui 
patrimoniu 

• Restaurarea monumentelor istorice; • 
Revitalizarea/ punerea în valoare a oviectivelor 
restaurate; • Instruire formală și non-formală 

destinată dezvoltării profesionale a membrilor 
echipei de proiect, precum și instruire vocațională 
 

Valoare proiecte  
Minim 200.000 Euro Maxim 2.000.000 Euro 
Contributie proprie de Minim 20% 

Instituție publică; unitate 
administrativ teritorială; 
organizație 

neguvernamentală; 
societate comercială SAU 
societate cooperativă. 

 
Informatii suplimentare 
Ministerului Culturii şi 

Identităţii Naţionale 
 
https://www.ro-

cultura.ro/apeluri/manage
ment-patrimoniu/lansare-
apel-1-

1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQ
HonweBbrXsfVqcYQbDFlE0
2kqdK37NabRQXqfQ-

cSR6aAjB4 

7 octombrie 
2019, ora 
23:59 

15 Dezvoltarea 
serviciilor de 

educație 
antepreșcolar

ă 

(PROGRAMUL 
OPERAȚIONA

L CAPITAL 

UMAN, AP 6, 

Creșterea ratei de 
cuprindere în 

învațământul 
antepreșcolar și 
preșcolar, în 

special pentru 
categoriile 
dezavantajate de 

copii 

- Sprijinirea participării la învăţământul 
antepreșcolar, furnizarea de servicii de informare și 

consiliere a părinţilor, programe de educație 
parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de 
asigurare de sprijin financiar.  

- Asistarea părinților/reprezentanților legali care nu 
au un loc de muncă, beneficiari sau nu de prestații 
sociale, pentru înregistrarea la Serviciul Public de 

Ocupare (AJOFM/ALOFM) în vederea includerii într-

- Instituții de învățământ 
(ISCED 0) acreditate, 

publice și private, din 
rețeaua școlară națională  
- Furnizori de servicii de 

orientare, consiliere, 
mediere școlară și servicii 
alternative, publici și privați  

- Parteneri sociali din 

9 septembrie 
2019, ora 

16:00 

https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1?fbclid=IwAR0Q90DhJFQHonweBbrXsfVqcYQbDFlE02kqdK37NabRQXqfQ-cSR6aAjB4
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OS 6.2) un program de măsuri active de ocupare 
 - Asigurarea resurselor umane calificate pentru 

învățământul antepreșcolar, inclusiv prin 
încurajarea mobilităţii personalului didactic prin 
scheme de mobilitate profesională, asigurarea unor 

programe de mentorat;  
- Asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea de noi servicii 
şi materiale de învăţare pentru copiii din 

învățământul antepreșcolar, în special pentru copiii 
aparținând minorității Roma și copiii cu dizabilități. 
 

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 
900.000 euro 

învățământul preuniversitar 
(ex. organizații sindicale) - 

Instituții de cult și asociații 
religioase  
- Instituții/agenții 

guvernamentale cu 
atribuții în domeniul 
incluziunii sociale APL cu 

atribuții în domeniul 
educației de nivel 
preuniversitar  

-ONG 
 
Informatii 

suplimentare: 
Ministerul Fondurilor 
Europene  

http://mfe.gov.ro/ghidul-
solicitantului-conditii-
specifice-dezvoltarea-

serviciilor-de-educatie-
anteprescolara-aferent-ap-
6-pi-10-i-os-6-2/ 

16 Cerere de 
propuneri de 

proiecte 

“Orizont 
2020” – 

invățămnt 

deschis și 
colaborare 

privind 
educatia 

pentru stiinte 

Aceasta cerere 
vizeaza sa sprijine 
o serie de 

activitati bazate 
pe colaborarea 
dintre furnizorii 

de educatie 
formala, non-
formala si 
informala, 

întreprinderi/com
panii si societate 
civila, cu scopul 

Cererea propusă vizează crearea de noi 
parteneriate în comunitățile locale pentru a 
promova educația pentru toți cetățenii. Aceasta 

urmărește să sprijine o serie de activități bazate pe 
colaborarea dintre furnizorii de educație științifică 
formală, non-formală și informală și să integreze 

conceptul de “educație deschisă”, incluzând toate 
nivelurile educaționale, în educația științifică. 

“Învăṭământul/educaţia deschis/ă” ar trebui 
promovat/ă în cazul în care școlile, în cooperare cu 

alte părți interesate, devin un agent al bunăstării în 
comunitate; familiile sunt încurajate să devină 

 Orice entitate 
constituită legal pe 
teritoriul unei ţări 

participante la 
program. 

 

Informatii 
suplimentare: 
1. Descrierea acțiunilor de 
sprijin ṣi coordonare: 

acțiuni care constau în 
principal din măsuri 
adiacente, cum ar fi 

7 noiembrie 
2019 

http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara-aferent-ap-6-pi-10-i-os-6-2/
http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara-aferent-ap-6-pi-10-i-os-6-2/
http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara-aferent-ap-6-pi-10-i-os-6-2/
http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara-aferent-ap-6-pi-10-i-os-6-2/
http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara-aferent-ap-6-pi-10-i-os-6-2/
http://mfe.gov.ro/ghidul-solicitantului-conditii-specifice-dezvoltarea-serviciilor-de-educatie-anteprescolara-aferent-ap-6-pi-10-i-os-6-2/
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 de a integra 
conceptul de 

“învatamânt 
deschis”, la toate 
nivelurile de 

educatie, în 
educatia pentru 
stiinte. 

parteneri reali în viața și activitățile școlare; 
profesioniști din întreprinderi și ai societății civile ar 

trebui să fie implicați activ în aducerea proiectelor 
reale de viață la clasă. Parteneriatele care 
favorizează expertiza, crearea de rețele, schimbul 

de informații și aplicarea rezultatelor cercetării 
științei și tehnologiei în diferite întreprinderi (start-
up-uri, IMM-uri, corporații mai mari) ar trebui să fie 

promovate. 

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% 

 

 

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 indicată la sursa 
de informare. 
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https://ec.europa.eu/info/f
unding-

tenders/opportunities/port
al/screen/opportunities/top
ic-details/swafs-01-2018-

2019 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/swafs-01-2018-2019
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