PROGRAME DE FINANŢARE PENTRU
ADMINISTRAŢIILE PUBLICE LOCALE
NOIEMBRIE 2015

Titlu
EASI 2014-2020 –
Programul UE pentru
ocuparea fortei de
munca si inovare
sociala
Finantator: Uniunea
Europeana

Pagina dedicata
programului:
http://ec.europa.eu/s
ocial/main.jsp?catId=6
29&langId=en&callId=
462&furtherCalls=yes

Obiectiv
Prin această cerere de
propuneri de proiecte, Comisia
Europeană vizează realizarea
unor parteneriate între diferiṭi
actori, în special de la nivel
local, activi în domeniu –
administraṭii publice,
companii/IMM-uri ṣi societatea
civilă, care pot contribui prin
măsuri inovatoare de
reformare la realizarea unor
servicii sociale integrate ṣi la
eficientizarea reîncadrării
ṣomerilor pe termen lung.
Propunerile de ajutor pentru
participarea femeilor la piața
forței de muncă sunt
încurajate. Apelul sprijină
inovațiile strategice
implementate la scară mică și
în condiții care să permită
măsurarea impactului înainte
de a le reproduce la scară mai
mare, în cazul în care
rezultatele se dovedesc
concludente. Această abordare
permite factorilor de decizie
politică și furnizorilor de
servicii sociale să adune dovezi
solide cu privire la efectele
unei inovații strategice
specifice și să determine ce
funcționează și ce nu la nivelul
comunităṭii respective.

Solicitanti eligibili

Oorice entitate implicată

în servicii sociale:
autorităṭi publice,
parteneri sociali,
universităṭi, ONG-uri,
întreprinderi de economie
socială, companii/IMMuri, etc

Criterii de eligibilitate
Valoarea fnantarii nerambursabile:
între 750.000- 2.000.000 €
Durata indicativă a implementării: 24 –
36 de luni;
Pentru a participa la această cerere de
propuneri de proiecte entităṭile
private sau ale societăṭii civile trebuie
să facă dovada unei activităṭi în
domeniu de minimum 5 ani.

Termen limita

03 noembrie 2015
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Titlu
Programul de
cooperare
transnaţională pentru
regiunea Dunării
Finantator: Uniunea
Europeana

Pagina dedicata
programului:
http://www.interregdanube.eu/calls/callsfor-proposals/firstcall

Obiectiv
Stimularea inovării și a
spiritului antreprenorial,
conservarea patrimoniului
natural și cultural din regiunea
Dunării, îmbunătățirea
conectivității și sprijinirea
tranziției înspre o economie cu
emisii reduse de dioxid de
carbon..

Solicitanti eligibili

Criterii de eligibilitate

Autorități locale/
regionale/ naționale
 Organisme de drept
public
 Grupări Europene de
Cooperare Teritorială
(GECT)
 Organizații
internaționale
 Organisme private,
inclusiv IMM-uri

Proiectele de cooperare
transnationala trebuie să aibă
următoarele caracteristici:
 Parteneri din minim 3 state
participante in program
 Dezvoltare, implementare,
finanțare și personal cu aportul
tuturor partenerilor
 Caracter transnațional al
acțiunilor
 Acțiuni pre-investiționale; nu
se finanțează investiții mari ci
eventual proiecte pilot

Termen limita

16 noiembrie 2015
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Titlu
PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submăsura 4.3.A Investiții pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole şi silvice Infrastructura de
acces
AGRICOLĂ
.
Finantator: Grant SEE
Sursa: Asistenta SEE.ro
Mai multe informatii :
www.afir.info

Obiectivul
Programului
 Cresterea
competitivităţii
sectorului
agricol prin
îmbunătăţirea
accesibilităţii
exploataţiilor
agricole; 
Modernizarea
şi adaptarea
căilor de acces;
 Asigurarea
unei bune
aprovizionare
şi un acces mai
facil către
consumatori şi
pieţele de
desfacere;

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

Criterii de eligibilitate

Termen limita

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: 1.000.000 Euro/
proiect pentru drumurile agricole de acces.
Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt
limitate la cheltuieli pentru construcţia, extinderea
și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole
către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor
agricole).

18 decembrie 2015
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Criterii de eligibilitate

Termen limita

PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submăsura 4.3.A Investiții pentru
dezvoltarea,
modernizarea sau
adaptarea
infrastructurii
agricole şi silvice Infrastructura de
acces SILVICA

Înființarea,
extinderea și
modernizarea
căilor de acces în
cadrul fondului
forestier;

 Persoane juridice de drept
privat/alte forme de organizare
proprietari de pădure și/ sau
asociațiile acestora conform
legislației în vigoare;

Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul
cheltuielilor eligibile, și nu va depăși: 1.500.000
Euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces

18 decembrie 2015

 Unități administrativ
teritoriale și/ sau asociații ale
acestora, proprietari de pădure;
 Administratorul fondului
forestier proprietate publică a
statului conform legislației în
vigoare;

Finantator: UE
(FEADR) si
Guvernul României

Mai multe
informatii :
www.afir.info
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Titlu
PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submăsura 7.2 Investiţii în crearea
și
modernizarea
infrastructurii de
bază la scară mică

Finantator: UE
(FEADR) si Guvernul
României
Mai multe
informatii :
www.afir.info

Obiectivul
Programului
 Crearea infrastructurii
rutieră de interes local și o
infrastructură de apă/apă
uzată îmbunătățite, care vor
contribui la diminuarea
tendințelor de declin social și
economic și la îmbunătățirea
nivelului de trai în zonele
rurale;
 Îmbunătățirea condițiilor de
trai pentru populația rurală și
la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural
prin reducerea decalajelor
rural-urban;

Solicitanti
eligibili

Criterii de eligibilitate

Termen limita

 Comunele și asociațiile
acestora conform
legislației naționale în
vigoare

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este
de:
 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru
proiectele aplicate de autoritățile publice locale și
ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu
va depăși
: – 1.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care
vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de
drumuri, apă sau apă uzată);
– 2.500.000 Euro/ comună, pentru investiții care
vizează înființarea infrastructurii de apă și apă
uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei
infrastructuri;
– 500.000 Euro, pentru proiectele de
infrastructură educațională/socială;
– 4.000.000 euro, pentru proiectele colective
(ADI din care fac parte comune) (proiecte care
vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea
maximă /comună/tip de sprijin. 80% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele
generatoare de venit aplicate de ONG-uri care
vizează infrastructura educațională (grădinițe) și
socială (infrastructură de tip after-school) și nu va
depăși 100.000 euro

18 decembrie 2015

;  ONG-uri pentru investiții
în infrastructura
educațională (grădinițe) și
socială (infrastructură de
tip after-school);
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Titlu

Obiectivul
Programului

PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE
RURALA 20142020 Submasura
7.6 Investitii
asociate cu
protejarea
patromoniului
cultural

 Susținerea
investițiilor de
restaurare,
conservare și
accesibilizare a
patrimoniului
cultural imobil de
interes local, a
așezămintelor
monahale inclusiv
a așezămintelor
culturale;
 Punerea în
valoare a
moștenirii
culturale locale, la
promovarea
turismului rural,
conducând astfel
la creșterea
nivelului de trai în
zonele rurale;
 Dezvoltare
locală sustenabilă;

Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://ec.europa.eu/e
nterprise/newsroom/c
f/itemdetail.cfm?item
_id=7195&lang=ro&titl
e=Transfer-ofBusiness-

Solicitanti
eligibili
Comunele definite conform
legislatiei in vigoare;
 ONG-uri definite conform
legislației în vigoare;
 Unități de cult conform
legislației în vigoare;
 Persoane fizice autorizate
/ societăți comerciale care
dețin în administrare
obiective de patrimoniu
cultural de utilitate publică,
de clasă B.

Actiuni eligibile

Buget

Termen limita

restaurarea, conservarea
și dotarea clădirilor /
monumentelor din
patrimoniul cultural
imobil de interes local de
clasă B;
 restaurarea,
conservarea și / sau
dotarea așezămintelor
monahale ce au în
componenţă monumente
istorice de clasă B şi
construcția, extinderea și
/ sau modernizarea
drumurilor de acces ale
așezămintelor monahale
de clasă B;
 modernizarea,
renovarea și / sau dotarea
căminelor culturale.

100% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele de
utilitate publică,
negeneratoare de profit, dar
nu va depăși 500.000 euro; 
85% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele de
utilitate publică,
generatoare de profit, dar
nu va depăși 200.000 euro;

18 decembrie 2015
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Activitati eligibile

Termen limita

(PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 20142020, AP 6, PI 6.1)
Stimularea
mobilitatii
regionale prin
conectarea
nodurilor secundare
si tertiare la
infrastructura TENT,
inclusiv a nodurilor
multimodale
Finantator: Uniunea
Europeana
Sursa: AM POR

Cresterea gradului de
accesibilitate a zonelor
rurale si urbane situate
in proximitatea retelei
TEN-T prin modernizarea
drumurilor judetene

Unitatile
administrativteritoriale
judet Unitati
administrativteritoriale
in parteneriat: judet(e) municipiu(i)/ oras(e)/
comuna(e) Pentru
traseele ce parcurg mai
multe judete se vor
incheia acorduri de
parteneriat sau acorduri
cadru de colaborare cu
rolul de a asigura cadrul
legal de cooperare in
derularea si
implementarea
proiectelor interconectate

 modernizarea si reabilitarea retelei de drumuri judetene
(inclusiv poduri si podete, acces la proprietati - aflate in
domeniul public) care asigura conectivitatea, directa sau
indirecta cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de
drum judetean pentru conectarea la autostrazi sau drumuri
expres;

APPEL NELANSAT

Informatii
suplimentare:
http://regioadrcentru.ro/6-1stimulareamobilitatiiregionale-princonectareainfrastructurilorrutiere-regionale-lainfrastructura-tent/

 constructia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut
de drum judetean ce vor face parte din drumul judetean
respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii si alte
elemente pentru cresterea sigurantei circulatiei.
 construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri
rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii
directe la autostrazi TEN T a drumurilor judetene) si
construirea pasarelelor pietonale;
 construirea/modernizarea de statii pentru transport public
pe traseul drumului judetean;
 realizarea de investitii destinate sigurantei rutiere pentru
pietoni si biciclisti (trasee pietonale si piste pentru biciclisti
unde situatia din teren o permite), inclusiv semnalistica
verticala pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaica;
 realizarea de perdele forestiere si parapeti pentru protectie,
aparari de maluri si consolidari de versanti, realizarea de
investitii suplimentare pentru protectia drumului respectiv
fata de efectele generate de conditii meteorologice extreme
(provocate de schimbari climatice sau alte cauze exceptionale)
– inundatii, viscol etc .
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Buget

Termen limita

Cerere de propuneri
de proiecte pentru
politici sociale
inovatoare in
domeniul serviciilor
sociale

a) sa acorde o atentie
deosebita grupurilor
vulnerabile, in special
tinerilor; b) sa promoveze
egalitatea intre femei si
barbati; c) sa reduca
discriminarea pe criterii
de sex, rasa sau origine
etnica, religie sau
convingeri, handicap,
varsta sau orientare
sexuala; d) sa promoveze
un nivel ridicat de locuri
de munca durabile si de
calitate, sa asigure o
protectie sociala adecvata
si decenta si sa lupte
impotriva somajului pe
termen lung, saraciei si
excluziunii sociale

Autoritati publice,
ONG-uri, IMM-uri,
universitat.

. Comisia Europeana isi propune
crearea de parteneriate intre
diferiti actori activi in domeniu –
administratii publice,
companii/IMM-uri si societatea
civila, in special de la nivel local,
care pot contribui prin masuri
inovatoare la realizarea unor
servicii sociale integrate si la
eficientizarea reincadrarii
somerilor pe termen lung.
Propunerile de ajutor pentru
participarea femeilor la piata
fortei de munca sunt incurajate.
Apelul sprijina inovatiile
strategice implementate la scara
mica si in conditii care sa
permita masurarea impactului
inainte de a le reproduce la
scara mai mare, in cazul in care
rezultatele se dovedesc
concludente. Aceasta abordare
permite factorilor de decizie
politica si furnizorilor de servicii
sociale sa adune dovezi solide
cu privire la efectele unei
inovatii strategice specifice si sa
determine ce functioneaza si ce
nu la nivelul comunitatii
respective.

ntre 750.000 si 2.000.000
euro

16 noembrie 2015

Finantator: Uniunea
Europeana
Mai multe informatii :
http://www.afcn.ro/fi
nantari/proiecteculturale.html
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