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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Iunie 2021
Nr
crt

1.

Program de
finanțare

Obiectivele
Activități/cheltuieli eligibile
Solicitanți eligibili
programului
Programe de finanțare acordate de Uniunea Europeana, Guvernul
României sau din alte surse
Îmbunătățirea
Mobilitate;
Inspectoratele Şcolare Judeţene
GRANTURILE
competențelor
•
Elaborarea
de
noi
programe
opționale,
(ISJ),
SEE ȘI
experților
metode de predare specifice și materiale
Casele Corpului Didactic (CCD)
NORVEGIENE
români
în
didactice/
de
consiliere
privind
incluziunea
și
Centrele Judeţene de Resurse şi
2014-2021
educație
multiculturalitatea, educație în domeniul
Asistenţă Educaţională (CJRAE)
(inspectori
drepturilor
omului,
participare
activă
și
Educație,
școlari,
cetățenie, abordarea didactică centrată pe
burse,
formatori
de
elevi etc. pentru a pregăti și implementa mai
ucenicie și
profesori,
bine educația și formarea cadrelor didactice; • Acestea vor aplica pentru
antreprenoriat
consilieri) în
Testarea și/sau implementarea practicilor sau experţii lor educaţionali:
ul tinerilor în
domeniul lor de orientărilor inovatoare în domeniul furnizării
inspectorii şcolari, formatorii de
România furnizare a
de servicii sau în domeniile democrației,
profesori şi consilierii.
Proiecte în
serviciilor sau
drepturilor omului, cetățeniei și incluziunii
domeniul
în domeniile
sociale în școli;
Valoarea finanțării:
învățământu- democrației,
• Participarea la întâlniri de învățare de la egal între 1.500 și 27.000 euro
lui
drepturilor
la egal și de reflecție cu beneficiarii din alte
Contributia beneficiarului: 0%
preuniversitar omului și
proiecte similare, pentru a îmbunătăți calitatea
incluziunii
rezultatelor care urmează să fie transferate în
Informatii suplimentare:
sociale
sistemul educațional;
https://www.eea4edu.ro/wp• Activități care facilitează recunoașterea și
content/uploads/2020/12/Call_S
validarea cunoștințelor, abilităților și atitudini E_RO_2020.pdf

Termen
limită

4 iunie 2021,
ora 13:00

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

dobândite prin mobilitatea învățării (dacă este
posibil).
2.

GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014-2021
Educație,
burse,
ucenicie și
antreprenoriat
ul tinerilor în
România Proiecte în
domeniul
învățământului
preuniversitar

Îmbunătăţirea
calităţii stagiilor
de practică ale
elevilor

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

Şcolile VET româneşti

4 iunie 2021,
ora 13:00

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)
Valoarea finanțării: Minim
24.000 euro Maxim 35.000 euro
Contributia beneficiarului:
https://www.eea4edu.ro/cinepoate-candida/invatamantprofesional-si-tehnic/
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Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

agenţilor economici.
3

Apel pentru
prevenirea și
combaterea
violenței de
gen și a
violenței
împotriva
copiilor
(PROGRAMUL
CETĂȚENI,
EGALITATE,
DREPTURI ȘI
VALORI)

Prevenirea și
combaterea la
toate nivelurile
a tuturor
formelor de
violență bazată
pe gen
împotriva
femeilor și
fetelor și a
violenței
domestice,
copiilor,
tinerilor,
persoane
LGBTIQ și
persoanelor cu
dizabilităț

Activități de sensibilizare și abilitare;
• consolidarea capacităților și formarea
pentru profesioniști;
• proiectarea și implementarea protocoalelor,
dezvoltarea metodelor și instrumentelor de
lucru, a platformei de coordonare și a
grupurilor; schimb de bune practici, învățare
reciprocă;
• crearea și implementarea strategiilor și
sistemelor de colectare a datelor;
• stabilirea sau consolidarea mecanismelor de
sprijin existente;
• evaluarea lecțiilor învățate din situația
pandemiei în contextul impactului acesteia
asupra bunăstării copiilor și funcționării
sistemelor de sprijin;
• în cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea
și/sau consolidarea protocoalelor și
mecanismelor care oferă sprijin copiilor
afectați în cea mai mare parte de pandemie.
Protocoalele ar trebui să ia în considerare
perspectiva de gen atunci când este cazul;
• înființarea de centre de sprijin naționale,
locale, regionale, inclusiv în școli;
• creșterea capacității profesioniștilor
relevanți (de exemplu, profesori,
psihoterapeuți, educatori, personal medical),
proiectarea și testarea sau derularea de
activități de formare existente, inclusiv
schimbul de bune practici.

Persoane juridice (organisme
15 iunie
publice sau private) stabilite într- 2021
una dintre țările eligibile: Statele
membre ale Uniunii Europene
(inclusiv țările și teritoriile de
peste mări); State din afara
Uniunii Europene: țările SEE și
țările asociate Programului
CERV sau țările aflate în
negocieri pentru un acord de
asociere și în care acordul a
intrat în vigoare înainte de
semnarea grantului
Valoarea finanțării:
Minim 75.000 euro/proiect
Informatii suplimentare:
Comisia Europeană:
https://ec.europa.eu/info/funding
tenders/opportunities/portal/scre
en/opportunities/topicdetails/cerv-2021daphne;callCode=null;freeTextS
earchKeyword=;matchWholeTe
xt=true;typeCodes=1;statusCode
s=31094501,31094502,3109450
3;programmePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=4325
1589;programDivisionCode=null
;focusAreaCode=null;destination
3

Nr
crt

4

Program de
finanțare

Schema de
granturi mici
„Acces la
finanțare”
2021
(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014 – 2021)

Obiectivele
programului

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.

Activități/cheltuieli eligibile

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:
• 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.

Solicitanți eligibili

Termen
limită

=null;mission=null;geographical
ZonesCode=null;programmeDivi
sionProspect=null;startDateLte=
null;startDateGte=null;crossCutti
ngPriorityCode=null;cpvCode=n
ull;performanceOfDelivery=null;
sortQuery=sortStatus;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListK
ey=topicSearchTablePageState
Autorităţi locale rurale sau mici
17 iunie
zone urbane cu mai puțin de
2021
20.000 locuitori, conform
recensământului din anul 2011,
pe teritoriul cărora se află
comunităţi marginalizate
Valoarea grantului
Între 5.000 - 40.000 euro
Informatii suplimentare
https://dezvoltarelocala.frds.ro/apelul-acces-lafinantare/
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Nr
crt
5

Program de
finanțare
Apel pentru
susținerea
proiectelor ce
vizează
comemorarea
evenimentelor
definitorii din
istoria
europeană
modernă
(PROGRAMUL
CETĂȚENI,
EGALITATE,
DREPTURI ȘI
VALORI)

Obiectivele
programului
Sprijinirea
proiectelor
menite să
comemoreze
definirea
evenimentelor
din istoria
europeană
modernă,
inclusiv cauzele
și consecințele
regimurilor
autoritare și
totalitare și să
crească gradul
de
conștientizare al
cetățenilor
europeni cu
privire la
istoria, cultura,
patrimoniul
cultural și
valorile lor,
sporind
înțelegerea
asupra Uniunii
Europene, a
originilor,
scopului,
diversității și
realizărilor sale
și a importanței
înțelegerii
reciproce și a

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

- să includă diferite tipuri de organizații
(autorități publice, organizații ale societății
civile, institute de cercetare și arhivare,
universități, organizații culturale, memorial și
site-uri de învățare etc.) și să își propună să
stabilească o colaborare durabilă între acești
actori, în special între institutele de cercetare,
instituții memoriale și autoritati publice;
• să dezvolte diferite tipuri de activități
(activități de instruire, publicații, instrumente
online, cercetare, inclusiv cercetare de
proveniență, educație nonformală, dezbateri
publice, expoziții, colectarea și digitalizarea
mărturiilor, inovatoare și creative acțiuni etc.)
și să se asigure că aceste activități sunt
accesibile femeilor și bărbaților, fetelor și
băieților, în toată diversitatea lor, în
planificare și execuție;
• să implice cetățeni din diferite grupuri țintă
și asigurarea echilibrului acestora (în termeni
de vârstă, medii culturale și sociale, etc.), cu
concentrare pe multiplicatori (factori de
decizie politică, oficiali de stat, lideri de
opinie, etc.);
• de preferință să fie implementate la nivel
transnațional (implicând crearea și operarea
parteneriatelor și rețelelor transnaționale);
• să împărtășească și să promoveze amintirea
și moștenirea infracțiunilor comise.

Persoane juridice (organisme
publice sau private), organizații
non-profit, inclusiv: organizații
ale societății civile; asociații de
supraviețuitori; organizații
culturale, de tineret, educaționale
și de cercetare

Termen
limită
22 iunie
2021

Nu este stabilită o valoare
maximă a finanțării
Informatii suplimentare:
Comisia Europeană
https://ec.europa.eu/info/funding
tenders/opportunities/portal/scre
en/opportunities/topicdetails/cerv-2021-citizensrem;callCode=null;freeTextSear
chKeyword=;matchWholeText=t
rue;typeCodes=1;statusCodes=3
1094501,31094502,31094503;pr
ogrammePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=4325
1589;programDivisionCode=null
;focusAreaCode=null;destination
=null;mission=null;geographical
ZonesCode=null;programmeDivi
sionProspect=null;startDateLte=
null;startDateGte=null;crossCutti
ngPriorityCode=null;cpvCode=n
ull;performanceOfDelivery=null;
sortQuery=sortStatus;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListK
ey=topicSearchTablePageState
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Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
toleranței

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

6.

MECANISMUL
FINANCIAR
AL SPAŢIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN
2014-2021

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

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: • 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 finanțării: Minim 1.300.000 euro
Maxim 2.500.000 euro
Contributia solicitantului : 0%
Campanii pentru creșterea nivelului de
conștientizare, abordarea stereotipurilor și
susținerea/ consolidarea/ extinderea

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.

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

7.

Granturi SEE
și Norvegiene

Creșterea
gradului de
conștientizare

Termen
limită

30 iunie
2021, ora
17.00

Informatii suplimentare:
http://apepaduri.gov.ro/articol/
lansarea-apelului-nr-2-masuride-reducere-a-contaminariicu-substante-periculoase-indepozite-municipaletemporare-launch-of-theguidelines-for-applicants-call2-risk-management-measuresto-reduce-contaminatedtemporary-municipallandfills/4049
Organizaţii neguvernamentale şi
non-profit (ONG) Fundațiile
pentru tineret de la nivel

30 iunie
2021
6

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
privind
Conştientizare drepturile
omului/
privind
tratament egal
drepturile
la nivel local, în
omului şi
zone și/sau
tratament
pentru grupurile
egal –
granturi mici țintă insuficient
deservite

Activități/cheltuieli eligibile
schimbărilor pozitive in atitudini și practici
legate de drepturile omului, egalitate de gen și
violență bazată pe gen (VGB) Promovarea și
crearea de spații sigure și motivaționale
pentru cetățenii pentru a identifica și raporta
situații de încălcare a drepturilor omului, a se
implica activ în apărarea drepturilor omului și
promovarea tratamentului egal. Dezvoltarea
de parteneriate cu entități publice sau private
(mass media, dar nu exclusiv) în vederea
promovării și apărării drepturilor omului
Furnizarea/ imbunătățirea serviciilor de
sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori
sau alte părți implicate) ale discriminării și
incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii
privind egalitatea de gen și violența bazată pe
gen; Educație și instruire pentru diferite
grupuri țintă în vederea adoptării/ întăririi/
includerii în activitatea lor a unei perspective
a drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii/ cazuri întreprinse în
justiție privind drepturile omului/ tratament
egal (consiliere, asistență juridică etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi
și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de
protecție; • Inițiative care abordează
perspectiva drepturilor omului asupra
îmbătrânirii (ageism). 5.000 - 50.000 euro
Minim 10% 30 iunie 2021 https://activeci
tizensfund.ro/ apel-4/ PROGRAME
ADRESATE ORGANIZATIILOR
NEGUVERNAMENTALE PAGINA 16 DIN
27 10 MARTIE 2021 Finanțator Program de
finanțare Obiectivul programului Solicitanți
eligibili Activități eligib

Solicitanți eligibili

Termen
limită

județean și ale municipiului
București precum și Fundația
Națională pentru Tineret
Societatea Națională de Cruce
Roșie din România
Valoarea granturilor:
5.000 - 50.000 euro
Contributia beneficiarului: 10%
Informatii suplimentare:
https://activecitizensfund.ro/apel
-1/
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Nr
crt
8.

9.

Program de
finanțare
Refacerea
ecosistemelor
degradate

Obiectivele
programului
Menţinerea şi
refacerea
ecosistemelor
degradate şi a
PROGRAMUL serviciilor
OPERAȚIONAL furnizate
INFRASTRUCT (împăduriri
coridoare
U RA MARE,
ecologice etc.),
AP 4, OS 4.1
situate în afara
ariilor naturale
protejate

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

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

Activități/cheltuieli eligibile
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

Solicitanți eligibili
Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice
și/sau proprietari ai fondului
forestier național aflat în
proprietate publică

Termen
limită
30 iunie
2022

Administratori desemnați în
condițiile legislației specifice și/
sau proprietari ai apelor de
suprafață aflate în proprietate
Valoarea finanțării:
publică
Maxim 10.000.000 euro/ proiect
Administratori desemnați în
Contributie proprie - variabila
condițiile legislației specifice și/
sau proprietari de pajiști
Informatii suplimentare:
permanente aflate în proprietate
https://www.fonduripublică
ue.ro/comunicare/noutati-amAdministratori desemnați în
oi/details/6/1406
condițiile legislației specifice și/
sau proprietari de peșteri aflate
în proprietate publică
Dezvoltarea capacității analitice de a efectua
Municipiile și județele din
30 iunie
activități de evaluare a riscurilor și
regiunile mai puțin dezvoltate
2021,
vulnerabilităților de corupție sau a
care nu au obținut finanțare în
incidentelor de integritate; • implementarea
cadrul apelului CP1/2017
metodologiei de identificare a riscurilor şi
(POCA/125/2/2) Pot fi parteneri
vulnerabilităţilor la corupţie (autorităţi ale
(asociați) în cadrul acestui apel:
administraţiei publice locale) elaborată de
alte municipii sau județe din
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
regiunile mai puțin dezvoltate,
Administrației; • identificarea procedurilor
orice alte autorități/instituții
administrative care sunt cele mai vulnerabile
publice locale (de la nivelul
la corupţie; • implementarea unor măsuri din
județelor și municipiilor) care
planurile de integritate dezvoltate aprobate la pot contribui la buna
nivelul instituției; • introducerea și certificarea implementare a proiectului, orice
standardului ISO 37001; • efectuarea de
alte autorități/instituții publice
sondaje privind percepţia publică, studii,
centrale sau autorități/instituții
8

Nr
crt

Program de
finanțare
2.2)

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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.

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

Informatii suplimentare:
http://www.poca.ro/cadru-strategic/cerereade-proiecte-nr-cp-15-2021-mysmis-poca-9242-2-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/

10.

Schema de
granturi mici Electrificare
finanțată prin
Granturile SEE
(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE

Energie mai
puțin
consumatoare
de carbon și
securitate
sporită a
aprovizionării

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; •

Termen
limită

Informatii suplimentare:
Valoarea grantului
Între: 250.000 - 415.000 lei
Contributia solicitantului :
2%
Entitate privată sau publică;
Entitate comercială sau
necomercială; Organizații
neguvernamentale.

30 iunie
2021

Valoarea finanțării:
Între 30.000 și 200.000 euro
Contributia beneficiarului
9
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11.

Program de
finanțare
2014-2021)

IMM FACTOR
(Fondul
National de
Garantare a
Creditelor
IMM)

Obiectivele
programului

Sprijinirea
accesului la
finanțare al
întreprinderilor
mici şi mijlocii
prin acordarea
de facilităţi de
garantare de
către stat pentru
creditele pe
termen scurt
acordate pentru
finanțarea
creditului
comercial

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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.

0% pentru entităţile publice sau
ONG-uri
10-90% pentru operatorii
economici
Informatii suplimentare:

Programul constă în acordarea de garanţii de
stat în favoarea fiecărui beneficiar eligibil
pentru finanţarile de tip factoring cu regres.
Finanţările sunt acordate de bancile înscrise în
program, pe baza facturilor, în cadrul unui
plafon de finanţare cu caracter reînnoibil,
garantat de către stat, prin Ministerul
Finanţelor Publice. Perioada de acordare a
granturilor care acoperă costurile de finanţare
este de 8 luni de la data acordării finanţării,
iar perioada de acordare a granturilor care
acoperă costurile de garantare este de
maximum 12 luni de la data acordării
garanţiei.
Costurile finanțării vor fi acoperite printr-o
schemă de ajutor de stat, sub formă de
granturi:
• în procent de 50% - dobânda aferentă
sumelor avansate de finanțator și comisionul
de factoring aferent serviciilor de colectare și
administrare creanțe;
• în procent de 100% - costurile de garantare

Întreprinderea mică și mijlocie
care desfășoară activitate
economică în producție, comerț
sau prestări de servicii

Termen
limită

https://www.innovasjonnorge.no
/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweableenergy/romaniaenergy/electrification/6-1electrification/
30 iunie
2021

Valoarea maximă a grantului:
800.000 euro/IMM. Pentru
sectoarele pisciculturii şi
acvaculturii: maxim 120.000
euro/ beneficiar Pentru
întreprinderile care își desfășoară
activitatea în domeniul
producției primare de produse
agricole: maxim 100.000 euro/
beneficiar
Contributia beneficiarului:
50% din dobânda aferentă
sumelor avansate de finanțator și
comisionul de factoring aferent
serviciilor de colectare și
10

Nr
crt

Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile
(comisionul de risc și comisionul de
gestiune).

12.

Apel de
proiecte
pentru
dezvoltarea
infrastructurii
de
management
integrat al
deșeurilor proiecte noi
de investiții
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
U RA MARE
2014 - 2020,
AP 3, OS 3.1

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

Solicitanți eligibili

Termen
limită

administrare creanțe
Informatii suplimentare

https://www.fngcimm.ro/immfactor
Proiecte noi integrate/ individuale pentru
Asociaţiile de Dezvoltare
consolidarea şi extinderea sistemelor de
Intercomunitară prin Consiliile
management integrat al deşeurilor; B.
Județene; Ministerul Mediului;
Consolidarea capacităţii instituţionale a
Instituții publice cu
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
responsabilități în domeniul
pentru guvernanța în domeniul
managementului deșeurilor, în
managementului al deșeurilor (pentru
parteneriat cu Ministerul
sprijinirea implementării PNGD) precum și a Mediului; Primăria Municipiului
instituțiilor publice cu responsabilități în
Bucureşti, primăriile de sector;
domeniul managementului deșeurilor; C.
Ministerul Mediului, Apelor și
Implementarea unui sistem integrat de
Pădurilor/ Administrația
management al deşeurilor la nivelul
Fondului pentru Mediu;
municipiului Bucureşti; D. Proiecte de
Administrația Fondului pentru
închidere a depozitelor neconforme de deșeuri Mediu.
industriale periculoase și nepericuloase; E.
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
Informatii suplimentare:
proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post
http://mfe.gov.ro/poim-ghidul2020 (după caz); Proiecte de închidere a
solicitantului-dezvoltareadepozitelor neconforme de deșeuri municipale infrastructurii-de-management(neincluse în proiectele de management
integrat-al-deseurilor-proiecteintegrat ale deșeurilor la nivel județean).
noi/

1 iulie 2022

Valoarea finantarii :
Nu exista plafon maxim sau minim
Contributia solicitantului :
Pentru beneficiari autorități publice locale:
Minim 2% Pentru beneficiari instituții
centrale, finanțate de la bugetul de stat:
Minim 15%
11
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13.

14.

Program de
finanțare
Sprijin pentru
instalarea
tinerilor
fermieri
Diaspora
(PROGRAMUL
NAȚIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALĂ,
Submăsura
6.1)

Apel de
proiecte
pentru
protejarea și
promovarea
drepturilor
copilului
(PROGRAMUL
CETĂȚENI,

Obiectivele
programului
Facilitarea
intrării în
sectorul agricol
a unor fermieri
calificați
corespunzător
și, în special, a
reînnoirii
generațiilor,
acordând sprijin
tinerilor
fermieri
pregătiți
adecvat, care se
stabilesc pentru
prima dată întro exploatație
agricolă în
calitate de șefi
ai exploataţiei

Programul va
contribui la
răspunsul
asupra
impactului
pandemiei
Covid19,
promovând
modalități de
integrare și

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă
activitatea de administrare cu drepturi depline
în calitate de şefi/manageri ai unei exploataţii
agricole, pentru prima dată. • Transferul
exploataţiei se realizează prin intermediul
documentelor de proprietate şi/sau arendă
şi/sau concesionare. • Exploataţia agricolă cu
dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 50.000
SO produce în principal produse agricole
vegetale şi/sau animale (materie primă) pentru
consum uman şi hrana animalelor. • În
dimensiunea economică a exploataţiei
agricole, culturile şi animalele care asigură
consumul uman şi hrana animalelor trebuie să
reprezinte peste 75% din total SO.

Tinerii cetățeni români din afara
granițelor țării care se instalează
ca șefi/manageri ai exploatației
și care îndeplinesc cel puțin una
dintre condițiile următoare:
- au absolvit în ultimele 60 de
luni, înaintea depunerii cererii de
finanțare un program de studiu
în domeniul agricol,
agroalimentar, veterinar sau
economie agrară:
postuniversitar, universitar,
preuniversitar, în țări membre
UE sau țări terțe UE;
- au avut un loc de muncă în țări
membre UE sau tări terțe UE în
domeniul agricol, agroalimentar,
veterinar sau economie agrară,
cel puțin 3 luni neîntrerupte, în
ultimele 24 luni dinaintea
depunerii cererii de finanțare.

Valoarea finanțării:
50.000 de euro pentru exploatațiile între
30.000 SO și 50.000 SO
40.000 de euro pentru exploatațiile între
12.000 SO și 29.999 SO
Informatii suplimentare:
https://portal.afir.info/informatii_generale_pn
dr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_sprijin_pentr
u_instalarea_tinerilor_fermieri
- Evaluarea lecțiilor învățate din situația
Covid-19 în contextul impactului acesteia
asupra drepturilor copilului, oferirea de
recomandări pentru integrarea drepturilor
copilului și plasarea drepturilor și nevoilor
copiilor în centrul răspunsurilor politice în
situații de urgență la nivel național și / sau
local și luarea aspectele specifice sexelor
luate în considerare;
• Sondaje, consultări, focus grupuri și alte

Entități publice sau private din
statele membre UE sau țările
SEE, parte din programul CERV

Termen
limită
5 iulie 2021,
ora 16:00

7 septembrie
2021

Valoarea proiectelor
Minim 75.000 euro/proiect
Informatii suplimentare:
12
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15.

Program de
finanțare
EGALITATE,
DREPTURI ȘI
VALORI)

Obiectivele
programului
integrare a
drepturilor
copiilor în
răspunsurile la
această situație
și la orice alte
situații de
urgență și va
contribui la
punerea în
aplicare a
acțiunilor
propuse de UE
Strategia
privind
drepturile
copilului.

Creșterea
capacității de
a furniza
energie
regenerabilă Alte surse de
energie
regenerabilã
(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE

Mai puțină
energie
consumatoare
de carbon și
creșterea
siguranței
aprovizionării.

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

tipuri de întâlniri online și offline (dacă este
posibil) care să asigure participarea copiilor la
evaluarea impactului pandemiei
• Analiza informațiilor primite de la copii,
• Dezvoltarea de noi proiecte, inițiative pentru
copii care să ia în considerare nevoile și
opiniile copiilor exprimate în timpul
consultărilor
• Consolidarea capacităților, activități de
formare, campanii de informare pentru
autoritățile locale relevante și creșterea
gradului de conștientizare a acestora asupra
drepturilor și nevoilor copiilor,
• În cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea
și / sau consolidarea protocoalelor și
mecanismelor care oferă sprijin copiilor
afectați în cea mai mare parte de situația
Covid-19.

https://ec.europa.eu/info/funding
tenders/opportunities/portal/scre
en/opportunities/topicdetails/cerv-2021child;callCode=null;freeTextSea
rchKeyword=;matchWholeText=
true;typeCodes=1;statusCodes=3
1094501,31094502,31094503;pr
ogrammePeriod=2021%20%202027;programCcm2Id=4325
1589;programDivisionCode=null
;focusAreaCode=null;destination
=null;mission=null;geographical
ZonesCode=null;programmeDivi
sionProspect=null;startDateLte=
null;startDateGte=null;crossCutti
ngPriorityCode=null;cpvCode=n
ull;performanceOfDelivery=null;
sortQuery=sortStatus;orderBy=a
sc;onlyTenders=false;topicListK
ey=topicSearchTablePageState

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; •

Entități: private sau publice;
comerciale sau necomerciale;
Organizațiile neguvernamentale,
înființate ca persoane juridice în
România

Termen
limită

8 septembrie
2021, ora
14:00

Valoarea finantarilor
Între: 200.000 - 2.000.000 euro
Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no
/en/start-page/eea-norway13

Nr
crt

16.

Program de
finanțare
2014 – 2021)

Obiectivele
programului

Schema
pentru
proiecte
individuale,
apel II
(MECANISMU
L FINANCIAR
NORVEGIAN)

Finanțarea
dezvoltării și
aplicării
tehnologiilor/
produselor,
proceselor și
soluțiilor
inovatoare
verzi, albastre
sau TIC Se
propune
creșterea
competitivității
pentru
întreprinderile
românești din
ariile enunțate
anterior, sub
forma creșterii
cifrei de afaceri
și a profitului
operațional net
și crearea de
locuri de muncă

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

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.
Inovația industriei ecologice
• Dezvoltare, implementare și investiții în
tehnologii inovatoare ecologice
• Dezvoltarea de produse și servicii ecologice
• Dezvoltarea și implementarea „proceselor de
producție mai ecologice” TIC
• Dezvoltarea produselor/proceselor/soluțiilor
TIC
• Dezvoltarea de produse/procese/soluții
folosind componente TIC Creștere albastră Blue Growth
• Dezvoltare și investiții în suprastructuri
maritime;
• Dezvoltarea de soluții legate de transportul
maritime;
• Dezvoltare și investiții în turismul costier și
maritime;
• Dezvoltare și investiții în biotehnologie
albastră;
• Dezvoltare și investiții în resurse miniere de
fond marin;
• Dezvoltarea de soluții pentru energia
albastră;
• Dezvoltarea de soluții inovatoare în
domeniul pescuitului și acvaculturii;
Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de

grants/Programmes/reneweableenergy/romania-energy/call-3.1/

IMM-urile cu cel mult 25%
drept de proprietate publică,
înregistrate ca persoane juridice
în România de cel puțin 3 ani la
data limită de depunere.
Parteneri eligibili: orice entitate
privată sau publică, comercială
sau necomercială, înregistrată ca
persoană juridică în Norvegia,
Islanda, Liechtenstein sau în
România

Termen
limită

15
septembrie
2021,

Valoarea finanțării:
Între 200.000 - 2.000.000 euro
Contributia solicitantului
Minim 50%
Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no
/contentassets/e517b25993d2433
ba8be052f250d352d/4_ro_eeagrants_second_call_ips.pdf
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Program de
finanțare

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

gunoi și deșeuri marine, desalinizarea apei.
17.

18.

Capacitate
sporită de a
furniza
energie
regenerabilă
Energie
geotermală
(GRANTURILE
SEE ȘI
NORVEGIENE
2014 – 2021)

Corpul
european de
solidaritate

Apelul susține
proiectele
concentrate pe
reducerea
consumului de
carbon și
dezvoltarea
producției de
energie
geotermală

Sprijinirea
tinerilor care
doresc să se
implice în
activități de
voluntariat întro varietate de
domenii, de la
sprijinirea
persoanelor

- dezvoltarea și investițiile în furnizarea de
energie geotermală a clădirilor publice, a
clădirilor de birouri, a mall-urilor, a siturilor
și clădirilor industriale, precum și a
locuințelor private în calitate de beneficiari
finali; • activități de creștere a capacității de
producție a energiei geotermale;
• instruirea personalului privind utilizarea și
întreținerea echipamentelor, furnizate de
furnizorul echipamentului, ca parte integrată a
unui proiect de investiții (activitate secundară
în cadrul proiectului de investiții);
• reînnoirea/ retehnologizarea sistemului de
distribuție geotermală (activitate secundară).

Proiecte de voluntariat
• Echipe de voluntariat în domenii cu
prioritate ridicată
• Proiecte de solidaritate
• Eticheta de calitate pentru activitățile de
voluntariat în spiritul solidarității
• Eticheta de calitate pentru voluntariat în
domeniul ajutorului umanitar

Orice persoană juridică privată
sau publică, comercială sau
necomercială, ONG-uri
Parteneriate formate din tipurile
de entități enumerate anterior,
din România

30
septembrie
2021

Valoarea finanțării:
Între 200.000 - 2.000.000 euro
Contirbutia proprie:
Minim 10%
Informatii suplimentare:
https://www.innovasjonnorge.no
/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/reneweableenergy/romania-energy/call-2.1increased-capacity-to-deliverrenewable-energy-geothermal/?fbclid=IwAR1z600
Tl0J7GMJVL33lpOTh5ZC1Ret
phlQOxbxVdQmYJsw7mXIZfE
_cRbA
Orice organism public sau privat
poate solicita finanțare în cadrul
Corpului european de
solidaritate. În plus, grupurile de
tineri înregistrați pe portalul
Corpului european de
solidaritate pot solicita finanțare
pentru proiecte de solidaritate

5 octombrie
2021

Informatii suplimentare
15
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19.

Program de
finanțare

Obiectivele
programului
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
Crearea
Creșterea
infrastructurii
gradului de
acoperire cu sociale necesare
servicii sociale ca urmare a
închiderii
Grup
centrelor de
vulnerabil:
plasament în
copii
(PROGRAMUL vederea
dezinstituţionali
OPERAȚIONAL
zării copiilor
REGIONAL, AP
protejați în

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

Termen
limită

https://europa.eu/youth/news/eur
opean-solidarity-corps-20212027-launched_ro

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. Activităţile orientative eligibile
în cadrul proiectului, pot fi: •
reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea
infrastructurii existente pentru centrele de zi
pentru copii; •
construirea/reabilitarea/modernizarea/

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

1 noiembrie
2021
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20.

Program de
finanțare
8, PI 8.1, OS
8.3, Apel
8.3C)

Hotărâre care
modifică și
completează
Hotărârea nr.
108/2019
pentru
aprobarea
schemei
„Ajutor de
minimis
pentru
aplicarea
programului
de susținere a
producției de
usturoi„
precum și

Obiectivele
programului
aceste instituții

Producția
autohtonă de
usturoi

Activități/cheltuieli eligibile
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
Solicitantul eligibil trebuie să cultive o
suprafață cu usturoi de minimum 3.000 mp,
obținând o producție de minimum 3 kg/10 mp

Solicitanți eligibili

Termen
limită

sociale pentru copii, conform
legislației aplicabile în vigoare
(asociații și fundații, unități de
cult)
Valoarea eligibilă a unui proiect:
Între 200.000 - 1.000.000 euro
Contributia beneficiarului
Minim 2%
Informatii suplimentare:

https://www.nordvest.ro/ghiduri-2014-2020/
Producătorii agricoli

29
noiembrie
2021

Valoarea grantului
3000 euro/ ha
Informatii suplimentare:
https://www.madr.ro/comunicare
/6723-a-fost-aprobat-programulde-sustinere-a-productiei-deusturoi.html
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21.

Program de
finanțare
pentru
stabilirea unor
măsuri de
verificare și
control al
acesteia”
PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP
8, PI 8.1, OS
8.1,
Operațiunea B
Centre
comunitare
integrate

22.

ORDONANȚA
DE URGENȚĂ
nr. 224/ 30
decembrie

Obiectivele
programului

Activități/cheltuieli eligibile

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

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)

Reducerea
impactului
negativ asupra
operatorilor
economici din

Prezenta schemă de ajutor de stat stimulează
supraviețuirea și relansarea sectorului
turismului prin: a) salvarea de la faliment a
unui număr important de actori economici din
sector și salvarea locurilor de muncă generate

Solicitanți eligibili

Termen
limită

Unităţile administrativ teritoriale 30.11.2021
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: Alte unităţi
administrativteritoriale; Orice
alte autorități/ instituții publice
care pot contribui la buna
implementare a proiectului.
Valoarea finanțării :
Valoarea minimă eligibilă
aferentă unui proiect este de
10.000 euro, iar cea maximă
100.000 euro
Contributia beneficiarului: 2%
Informatii suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/axaprioritara-8/apeluri-lansate/796ghidul-specific-8-1-b-centrecomunitare-integrate
Întreprinderile din industria
ospitalității (structuri de cazare,
structuri de alimentație, agenții
de turism), afectate de efectele
pandemiei în perioada martie-

31
decembrie
2021
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Nr
crt

23.

Program de
finanțare
2020 cu
modificările
ulterioare
privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin
financiar
pentru
întreprinderile
din domeniul
turismului,
structuri de
cazare,
structuri de
alimentație și
agenții de
turism, a
căror
activitate a
fost afectată
în contextul
pandemiei
COVID 19
Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilita
tea
comunităţii
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
REGIONAL, AP

Obiectivele
programului
sectorul turistic,
prin acordarea
unui ajutor
nerambursabil
care acoperă o
parte din
pierderea din
cifra de afaceri
aferentă
perioadei în
care activitatea
respectivilor
operatori
economici a
fost afectată de
primul val al
pandemiei
COVID-19

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

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

de aceștia; b) stimularea întreprinderilor din
acest sector să mențină activitatea pentru o
perioadă de minim 6 luni.

iunie 2020

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:
• investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale
• investiţii în infrastructura de sănătate,

Unități administrativ teritoriale
oraș/municipiu/ sectoarele
municipiului București - ca
membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei
SDLurilor selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/
Municipiu/ sectoarele
municipiului București membru în Grupul de Acțiune

Termen
limită

Informatii suplimentare:
http://www.imm.gov.ro/ro/20
21/02/25/ordonanta-deurgenta-pentru-acordareaspijinului-financiar-pentrusectorul-horeca-a-aparut-inmonitorul-oficial-nr-186-din24-februarie-2021/

31
decembrie
2021, ora
10:00 –
pentru
apelurile de
proiecte
POR/2019/9
/9.1/1/7RE
19

Nr
crt

24.

Program de
finanțare
9, PI 9.1)

Obiectivele
programului

Protejarea
sănătății
populației în
contextul
pandemiei
cauzate de
COVID-19
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
U RĂ MARE
2014- 2020,
AP 9, OS 9.1)

Creșterea
capacității de
gestionare a
crizei sanitare
COVID-19

Activități/cheltuieli eligibile

Solicitanți eligibili

servicii sociale – constructia/reabilitarea/
modernizarea/dotarea centrelor comunitare
integrate medico-socială;
• 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.

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
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

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 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.
Valoarea maximă a finanțării pentru proiecte
unice care vizează ambele tipuri A și B este
de 2.150.000 euro

Termen
limită
G IUNI si
POR/2019/9
/9.1/1/BI

31 martie
2022
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Nr
crt

25.

Program de
finanțare

Decontaminarea
siturilor poluate
istoric –
proiecte noi
(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
INFRASTRUCT
U RĂ MARE,
AP 4, O.S. 4.3)

Obiectivele
programului

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

Activități/cheltuieli eligibile
Informatii suplimentare:
https://mfe.gov.ro/poim-lanseaza-ghidulcresterea-sigurantei-pacientilor-in-structurispitalicesti-publice-care-utilizeaza-fluidemedicale/
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. Utilizarea
infrastructurii verzi va fi considerată o
opțiune prioritară pentru acțiunile de
decontaminare (bio-decontaminarea siturilor
poluate)
Informatii suplimentare:
https://www.fonduriue.ro/comunicare/noutati-amoi/details/6/1424/poim-prelunge%C8%99teperioada-de-depunere-a-cererilor-definan%C8%9Bare-%C3%AEn-cadrulapelului-de-proiecte-poim-nr-271-4-3reducerea-suprafe%C8%9Belor-contaminateistoric .

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

Termen
limită

30 iunie
2022

Buget alocat apelului: 5.716.409
euro
Pentru beneficiari autorități
publice locale/ instituții
subordonate acestora, finanțate
de la bugetul local: Minim 2%
Pentru beneficiari instituții
centrale, finanțate de la bugetul
de stat: Minim 15%
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