STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020
LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST
- 30 iulie 2018 P.I

Perioada depunere

Prioritatea

6.1

16.05.2016 – 16.11.2016

Axa prioritară 6, Prioritatea de
investitii 6.1Stimularea mobilității
regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura ten-t, inclusiv a
nodurilor multimodale

142 mil Euro*

Axa Prioritara 3, Prioritatea de
Investitii 3.1 Operațiunea A –
Clădiri Rezidențiale care vizează
creșterea eficienței energetice în
blocurile de locuințe construite în
perioada 1950-1990.

76,85 mil Euro

Axa prioritară 5, Prioritatea de
investitii 5.1 – Conservarea,
protejarea,
promovarea
şi
dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural care are ca obiectiv
specific impulsionarea dezvoltării
locale prin conservarea, protejarea
și
valorificarea
patrimoniului
cultural și a identității culturale.

42,86 mil Euro

Axa prioritara 5, Prioritatea de
investitii 5.2 - Realizarea de
acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului
urban,
revitalizării
orașelor,
regenerării
și
decontaminării
terenurilor
industriale dezafectate
care
vizeaza terenuri și suprafețe
abandonate și neutilizate din
interiorul
orașelor
și
transformarea lor în zone de
agrement și petrecere a timpului
liber pentru comunitate.

15,75 mil Euro

Apel INCHIS
Apel 2
06.01.2017 - 13.07.2017

Alocare financiara Nord-Est

*4 proiecte strategice
Val maxima proiect: 69.500.000
Euro

Apel INCHIS
3.1 A

16.05.2016 – 16.11.2016
Apel INCHIS
Apel 2
28.08.2017 – 28.02.2018
Apel INCHIS

5.1

25.05.2016 – 25.11.2016
Apel INCHIS

5.2

25.05.2016 – 25.11.2016
Apel INCHIS

Apel 2
15/04/2017 – 15/10/2017
Apel INCHIS

Beneficiari eligibili: 46 Primarii
orase
Valoare minima eligibila 100 000
Euro, val. maxima proiect: 5
milioane euro

Beneficiari eligibili: Ministerul
Culturii, Primarii orase + Unitati
de cult
Val maxima proiect: 5 milioane
Euro

Beneficiari eligibili: 40 Primarii
orase (fara cele 6 municipii)
Valoare minima proiect 100 000
Euro, valoare maxima proiect: 5
milioane Euro

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

7.1

01.06.2016- 05.12.2016

Axa prioritară 7, Prioritatea de
investitii 7.1 Sprijinirea unei
creșteri favorabile ocupării forței
de muncă, prin dezvoltarea
potențialului endogen ca parte a
unei strategii teritoriale pentru
anumite zone, care să includă
reconversia regiunilor industriale
aflate în declin, precum și
sporirea
accesibilității
și
dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice

17,05 milioane Euro

Axa prioritara 2, Prioritate de
investitii 2.1.A Microintreprinderi

40,99 milioane Euro

Apel INCHIS
Apel 2
21/04/2017 – 21/10/2017
Apel INCHIS

2.1 A

27.07.2016 – 04.05.2017
Apel INCHIS

Alocare financiara Nord-Est

Beneficiari eligibili: 9 statiuni
turistice in RNE
Valoarea minima totala 100 000
Euro, valoarea maxima proiect:
5 milioane Euro

Beneficiari
microîntreprinderi

eligibili:

Valoarea eligibilă a proiectului:
minimum 25.000 Euro
Valoare
maxima
ajutor
nerambursabil: 200.000 Euro –
ajutor de minimis
2.2

23.02.2017– 30.08.2017
Apel INCHIS

Axa prioritara 2, Prioritate de
investitii 2.2 Sprijinirea creării și
extinderea capacităților avansate
de producție și dezvoltarea
serviciilor

30,28 milioane Euro
Beneficiari eligibili: IMM-uri
non-agricole din mediul urban,
precum și întreprinderilor mijlocii
non-agricole din mediul rural.
Valoarea
finanțării
nerambursabile solicitate este de
minimum 200.000 euro și
maximum 1.000.000 euro

3.1 B

28.02.2017 – 04.10.2017
Apel INCHIS

Axa Prioritara 3, Prioritatea de
Investitii 3.1.Operatiunea B Clădiri
publice

50,69 milioane Euro
Beneficiari eligibili: autoritati
publice centrale, autoritati si
institutii publice locale si
parteneriate intre acestea.
Valoarea
finanțării
nerambursabile acordate este de
minimum 100.000 euro și
maximum 25 milioane euro.
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

8.3 A

28.02.2017 – 04.09.2017

Axa prioritara 8, Prioritate de
investitii 8.1 – Obiectiv specific 8.3
- Creşterea gradului de acoperire
cu servicii sociale- persoane
varstnice

Apel INCHIS

Alocare financiara Nord-Est
4,69 milioane Euro
Beneficiari eligibili: furnizori de
servicii sociale (UAT, asociatii si
fundatii,
unitati
de
cult,
parteneriate intre acestea)
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 50.000 Euro si
maximum 850.000 Euro.

3.1 C

Apel lansat

Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiții 3.1 – Operatiunea C –
Iluminat public

18.02.2018, ora 10:00
18.08.2018, ora 10:00

3.2

20.09.2017 - 21.06.2018
Apel INCHIS

15,42 milioane Euro
Beneficiari eligibili: unitățile
administrativ teritoriale din
mediul urban
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro
si maximum 5 mil Euro

Axa prioritară 3, Prioritatea de
investiții 3.2 - Reducerea emisiilor
de carbon în zonele urbane bazată
pe planurile de mobilitate urbană
durabilă

59,88 milioane Euro
Beneficiari
eligibili:
orașe/municipii, cu excepția
municipiilor reședință de județ,
parteneriatele dintre orașe/
municipii
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 500.000 Euro
si maximum 5 mil Euro (< 20.000
loc)/ 10 mil Euro (>20.000 loc)

3

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

1.1 A

Apel lansat

Axa prioritară 1, Prioritatea de
investiții 1.1 - Componenta A –
Infrastructura de inovare si
transfer tehnologic

20.08.2018, ora 12:00
20.02.2019, ora 12:00

Alocare financiara Nord-Est
6,43 milioane Euro
Beneficiari eligibili: unitati si
institutii de drept public, unitati
si institutii de drept privat, forme
asociative intre acestea. Sunt
eligibili solicitantii care au
parcurs etapele 2. Apel pentru
scrisori de intentie din partea ITT
si 3. Prioritizarea proiectelor
conform
informatiilor
din
scrisorile de intentie.
Valoarea
finantarii
nerambursabile
este
de
minimum 75.000 Euro si
maximum 3 mil Euro (maxim 200
000 Euro pt proiectele care
contin doar componenta de
minimis)

1.1 B

Apel lansat

13.08.2018, ora 12:00
13.02.2019, ora 12:00

Axa prioritară 1 "Promovarea
transferului
tehnologic",
Prioritatea de investiții 1.1,
Operațiunea B – Sprijinirea
parcurilor științifice și tehnologice
(PST).

6.43 milioane Euro
Beneficiari
eligibili:
parteneriatul dintre membrii
asocierii
în
participațiune
constituite în scopul creării
parcului știintific, care printr-un
membru al respectivei asocieri
și/sau administratorul și/sau
consiliul au/a înaintat scrisori de
intenție și care sunt incluse în
portofoliul
regional
al
„Documentului Cadru Regional
pentru
Strategia
pentru
Cercetare si Inovare Regionala
prin Specializare Inteligenta
NORD-EST.”
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 75.000 euro
Euro si maximum 6.43 mil Euro.
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

1.1 C

Apel lansat

Axa prioritară 1, Prioritatea de
investiții 1.1 - Componenta C –
IMM-uri in parteneriat cu
entitatile de inovare si transfer
tehnologic (ITT)

25.01.2018, ora 10:00
25.08.2018, ora 10:00

Alocare financiara Nord-Est
9,65 milioane Euro
Beneficiari eligibili: societate
sau societate cooperativa care
se incadreaza in categoria IMM,
in parteneriat cu ITT.
Valoarea
finantarii
nerambursabile
este
de
minimum 25.000 Euro si
maximum 200.000 Euro

2.1 B

05.02.2018 - 09.07.2018
Apel INCHIS

Axa prioritară 2, Prioritatea de
investiții 2.1.B – Incubatoare de
afaceri

20,60 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Entitatile
individuale care au calitatea de
fondator al incubatorului de
afaceri (autoritatea publica a
administratiei publice locale,
institutia sau consortiul de
institutii de invatamant superior
acreditate, institutele, centrele si
statiunile
de
cercetaredezvoltare, camerele de comert,
societatile,
societatile
cooperative,
asociatiile
si
fundatiile,
patronatele,
sindicatele) •
Parteneriatele
dintre fondatorii incubatorului
de afaceri;
Valoarea
finantarii
nerambursabile
este
de
minimum 200.000 Euro si
maximum 7.000.000 Euro
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

4.1

Apel lansat

Axa prioritara 4, prioritatea de
investitii 4e, obiectiv specific 4.1 –
reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinta de judet prin
investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila

21.08.2017, ora 10.00 31.12.2018, ora 10.00

Alocare financiara Nord-Est
181.69 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Unitățile
administrativ-teritoriale
municipii reședință de județ;
Parteneriatele dintre unitatea
administrativ-teritoriale
municipiu reședință de jude cu
oraşe/municipii/comune
din
zona funcţională urbană (Z.F.U)
a
municipiului,
aflate
în
vecinătatea
teritorială
a
acestuia; Parteneriatele dintre
unitatea administrativ-teritorială
municipiu reședință de județ,
inclusiv, dacă este cazul, cu
oraşele/ municipiile/c omunele
din zona funcţională urbană a
acestuia,
și
Unitatea
administrativ-teritorială județul
(din care UAT municipiul/ UAT
partenere fac parte)
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 500 000 Euro si
maximum 20 mil Euro

4.2

Apel lansat
21.08.2017, ora 10.00 31.12.2018, ora 10.00

Axa prioritara 4, prioritatea de
investitii 4.2 - Realizarea de acțiuni
destinate îmbunătățirii mediului
urban,
revitalizării
orașelor,
regenerării și decontaminării
terenurilor
industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării
aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului

6

20.19 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Unitate
administrativ-teritorială
municipiu reședință de județ
(excluzând localitățile din zona
funcțională urbană)
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100 000 Euro si
maximum 5 mil Euro

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

4.3

Apel lansat

Axa prioritara 4, prioritatea de
investitii 4.3 - Oferirea de sprijin
pentru
regenerarea
fizică,
economică
și
socială
a
comunităților defavorizate din
regiunile urbane și rurale

21.08.2017, ora 10.00 31.12.2018, ora 10.00

Alocare financiara Nord-Est
10.31 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Unități
Administrativ
Teritoriale
Municipiu - Resedință de judet;
Parteneriate
intre
UAT-uriMunicipiu - Resedință de judet
(ca lideri de parteneriat) si
instituții publice locale (de tipul
furnizorilor publici de servicii
sociale)
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro
si maximum 5 mil Euro

4.4

Apel lansat
21.08.2017, ora 10.00 31.12.2018, ora 10.00

4.5

Apel lansat
21.08.2017, ora 10.00 31.12.2018, ora 10.00

Axa prioritara 4, prioritatea de
investitii 4.4 - Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în
formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectiv
Specific 4.4 - Creșterea calității
infrastructurii
în
vederea
asigurării accesului sporit la
educaţie timpurie şi sprijinirea
participării părinţilor pe piaţa
forţei de muncă.

9.27 milioane Euro

Axa prioritara 4, prioritatea de
investitii 4.4 - Investițiile în
educație, și formare, inclusiv în
formare profesională, pentru
dobândirea de competențe și
învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare, Obiectiv
Specific 4.5 - Creșterea calității
infrastructurii
educaționale
relevante pentru piața forței de
muncă

3.82 milioane Euro
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Beneficiari eligibili: Unităţi
administrativteritoriale
(autorităţi ale administraţiei
publice
locale)
aferente
municipiilor reşedinţă de judeţ;
Instituții
ale
administraţiei
publice locale; forme asociative
intre UAT si institutiile publice
locale.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro
si maximum 6.7 mil Euro

Beneficiari eligibili: Unităţi
administrativteritoriale
(autorităţi ale administraţiei
publice
locale)
aferente
municipiilor reşedinţă de judeţ;
Instituții
ale
administraţiei
publice locale; forme asociative
intre UAT si institutiile publice
locale.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro
si maximum 6.7 mil Euro

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

8.1 A

Apel lansat

Axa prioritara 8, Prioritate de
investitii 8.1 – Obiectivul Specific
8.1/ Operatiunea A - Ambulatorii

12/05/2018 ora 12:00 –
12/10/2018 ora 12:00

Alocare financiara Nord-Est
Alocare
nationala
milioane Euro

186.20

Beneficiari
eligibili:
unitati
administrativ
teritoriale;
parteneriate între UAT și unități
sanitare publice cu personalitate
juridică proprie care au în
componență unul sau mai multe
ambulatorii.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100 000 euro si
maximum 2 300 000 euro

8.2

18/10/2017 – 18/04/2018
Apel inchis

Axa prioritara 8, Prioritate de
investitii 8.1 – Obiectivul Specific
8.2. – „Îmbunătățirea calității și a
eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență”

Beneficiari
eligibili:
administrativ teritoriale

unitati

!!! Anexa nr. 9 - Listă proiecte
eligibile OS 8.2.B
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro
si maximum 1.5 mil Euro.

8.3 C

03/07/2017 – 30/03/2018
Apel inchis

Axa prioritara 8, Prioritate de investitii
8.1 – Obiectiv specific 8.3 - Creşterea
gradului de acoperire cu servicii
sociale- copii

Beneficiari
eligibili:
Direcţia
Generala de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului din judeţul Iasi/
DGASPC Iasi in parteneriat cu Unităţi
administrativ-teritoriale,
alte
entităţi de drept public aflate în
subordinea UAT şi care desfăşoară
activităţi în domeniul social sau
Entitați de drept privat, acreditate
ca furnizori de servicii sociale pentru
copii.
Valoarea eligibilă a proiectului este
de minimum 200.000 Euro si
maximum 1 mil Euro.
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P.I
8.3 B

Perioada depunere
01/07/2017 – 20/04/2018
Apel inchis

Prioritatea

Alocare financiara Nord-Est

Axa prioritara 8, Prioritate de
investitii 8.1 – Obiectiv specific 8.3
- Creşterea gradului de acoperire
cu servicii sociale- persoane cu
dizabilitati

Beneficiari eligibili: Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului; Direcţiile
Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului în parteneriat
cu
Unităţile
Administrativ
Teritoriale şi /sau ONG-uri.
!!! Lista centrelor propuse pentru
a intra in procesul de
dezinstitutionalizare
Valoarea eligibilă maximă a unui
proiect este de 923.000 de euro.
Proiectul va cuprinde un pachet
de maxim cinci obiective de
investiții, constând din maxim
patru locuințe protejate și un
centru de zi. Pachetul minim al
obiectivelor de investiții constă
în două locuințe protejate și un
centru de zi.
Valoarea minimă eligibilă a unui
proiect este de 200.000 euro.

10.1a

04/01/2018 - 05/07/2018
Apel INCHIS

Axa prioritara 10, Prioritate de
investitii 10.1 – Obiectiv specific
10.1a - Creșterea gradului de
participare la nivelul educaţiei
timpurii
şi
învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului - educația timpurie
antepreșcolară
(creșe)
și
preșcolară (grădinițe)
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14.96 milioane Euro
eligibili: Unitati
administrativ-teritoriale
si
institutii ale administratiei
publice locale, cu exceptia
municipiilor resedinta de judet
eligibile
in
cadrul
axei
prioritare 4 a POR 2014-2020
Beneficiari

Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

10.1b

04/01/2018 - 09/07/2018

Axa prioritara 10, Prioritate de
investitii 10.1 – Obiectiv specific
10.1b - Creșterea gradului de
participare la nivelul educaţiei
timpurii
şi
învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului - educația primara si
gimnaziala

Apel INCHIS

Alocare financiara Nord-Est
14.03 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Unitati
administrativ-teritoriale
si
institutii
ale
administratiei
publice
locale
aflate
in
subordinea sau coordonarea
autoritatii
publice
locale,
desprinse din aparatul Primariei,
cu bugetul aprobat prin HCL, ce
deruleaza proceduri de achizitii
publice avand personalitate
juridica.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 Euro

10.2

04/01/2018 - 10/07/2018
Apel INCHIS

Axa prioritara 10, Prioritate de
investitii 10.1 – Obiectiv specific
10.2 – „Creșterea gradului de
participare
la
învăţământul
profesional şi tehnic şi învăţare pe
tot parcursul vieţii".

3.35 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Unitati
administrativ-teritoriale
si
institutii
ale
administratiei
publice
locale
aflate
in
subordinea sau coordonarea
autoritatii
publice
locale,
desprinse din aparatul Primariei,
cu bugetul aprobat prin HCL, ce
deruleaza proceduri de achizitii
publice avand personalitate
juridica si care au primit in
administrare
infrastructura
educationala,
cu
exceptia
municipiilor resedinta de judet
eligibile in cadrul Axei Prioritare
4 a POR 2014-2020.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 euro
Euro
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

10.3

24.11.2017, ora 12.00 –
24.07.2018, ora 12.00

Axa prioritara 10, Prioritate de
investitii 10.1 – Obiectiv specific
10.3 – „Cresterea relevantei
invatamantului tertiar universitar
in relatie cu piata fortei de munca
si
sectoarele
economice
competitive".

Apel INCHIS

Alocare financiara Nord-Est
12.51 milioane Euro
Beneficiari eligibili: Institutiile
de invatamant superior de stat
cuprinse in Anexa nr. 2 Structura
institutiilor
de
invatamant
superior de stat, (...) a Hotararii
de Guvern nr. 140/2017 din 16
martie 2017
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 100.000 euro
Euro si maximum 6.7 mil Euro.

9.1

Ghid in consultare

Axa prioritara 9 - Sprijinirea
regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din
mediul urban
Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea
comunităţii
(DLRC)

11.1

06.12.2017 - 30.03.2018
Apel inchis

Axa prioritara 11 - Extinderea
geografica a sistemului de
inregistrare a proprietatilor in
cadastru si cartea funciara,
Prioritatea de investitii 11.1 –
Consolidarea
capacitatii
institutionale si o administratie
publica eficienta
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Alocare
nationala:
milioane Euro

86,89

Beneficiari eligibili: Unitate
Administrativ Teritorială Oraș/
Municipiu, ca membru în GAL-ul
constituit pentru implementarea
SDL; Parteneriate între UAT
Oraș/ Municipiu ca lider de
parteneriat - și furnizori de
servicii
sociale
acreditați
conform legislației în vigoare;
Furnizori publici și privati de
servicii sociale; Întreprinderi de
economie socială de inserție.
Alocare
nationala:
milioane Euro

312.89

Aceasta prioritate de investitii va
fi implementata de Autoritatea
Nationala de Cadastru si
Publicitate Imobiliara (ANCPI),
prin intermediul unui proiect
major, destinat sa completeze
obiectivul Programului National
de Cadastru si Carte Funciara.
ANCPI va colabora, in acest sens,
cu unitatile subordonate, in
conformitate cu legislatia in
vigoare.

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

13

Apel lansat

Axa Prioritara 13: Sprijinirea
regenerarii oraselor mici si mijlocii

30.04.2018, ora 12.00 –
30.08.2018, ora 12.00

Alocare financiara Nord-Est
26,5 milioane euro
Beneficiari eligibili: UAT din
mediul urban, cu exceptia celor
40 de municipii resedinta de
judet .
Parteneriate
dintre
UAT
orase/municipii
(un
oras/municipiu)
eligibile
in
cadrul O.S. 13.1 si/sau cu UAT
judetul si/sau cu institutii publice
cu personalitate juridica din
subordinea
UAT
oras/municipiu/judet, acreditate
ca furnizori de servicii sociale
si/sau cu ONG-uri acreditate ca
furnizori de servicii sociale;

5.1*

14.05.2018 – 16.07.2018

Apel INCHIS

6.1 *

14.05.2018 – 16.07.2018

Apel INCHIS

Axa prioritara 5, Prioritatea de
investitii 5.1 – Conservarea,
protejarea,
promovarea
si
dezvoltarea patrimoniului natural
si cultural – Apel pentru proiecte
nefinalizate

21,43 mil euro

Axa prioritara 6, Prioritatea de
investitii
6.1
–
Stimularea
mobilitatii
regionale
prin
conectarea nodurilor secundare si
tertiare la la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale –
Apel pentru proiecte nefinalizate

20,03 mil euro
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Beneficiari
eligibili:
UAT,
Autorităţi ale administraţiei
publice centrale, Instituţii publice
finanţate
conform
Legii
500/2002
privind
finanţele
publice, cu modificările şi
completările ulterioare, care nu
au ca obiectiv obţinerea de profit
şi sunt înfiinţate prin lege,
Parteneriate între aceste entități

Beneficiari
eligibili:
UAT,
Parteneriate între mai multe
unități
ale
administrației
teritoriale județ sau unitati ale
administratiei teritoriale judet cu
unități
ale
administrației
terioriale
municipiu/oraș/comuna

P.I

Perioada depunere

Prioritatea

Alocare financiara Nord-Est

6.1 *

Apel lansat

Axa prioritara 6, Prioritatea de
investitii
6.1
–
Stimularea
mobilitatii
regionale
prin
conectarea nodurilor secundare si
tertiare la la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale –
Apel pentru proiecte nefinalizate
– apel national

Alocare 7 regiuni: 162,44 mil
euro

Axa prioritara 4, prioritatea de
investitii 4e, obiectiv specific 4.1 –
reducerea emisiilor de carbon in
municipiile resedinta de judet prin
investitii bazate pe planurile de
mobilitate urbana durabila – Apel
pentru proiecte nefinalizate

181,69 mil euro

16.07.2018 ora 13.00 –
17.09.2018 ora 15.00

4.1 *

Apel lansat
09.07.2018 ora 12.00 –
09.10.2018 ora 12.00

Beneficiari
eligibili:
UAT,
Parteneriate între mai multe
unități
ale
administrației
teritoriale județ sau unitati ale
administratiei teritoriale judet cu
unități
ale
administrației
terioriale
municipiu/oraș/comuna

Beneficiari eligibili: Unitățile
administrativ-teritoriale
municipii reședință de județ;
Parteneriatele dintre unitatea
administrativ-teritoriale
municipiu reședință de jude cu
oraşe/municipii/comune
din
zona funcţională urbană (Z.F.U)
a
municipiului,
aflate
în
vecinătatea
teritorială
a
acestuia; Parteneriatele dintre
unitatea administrativ-teritorială
municipiu reședință de județ,
inclusiv, dacă este cazul, cu
oraşele/ municipiile/ comunele
din zona funcţională urbană a
acestuia,
și
Unitatea
administrativ-teritorială județul
(din care UAT municipiul/ UAT
partenere fac parte)
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 500 000 Euro si
maximum 20 mil Euro
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

Alocare financiara Nord-Est

8.2

Apel lansat

Axa prioritara 8, Prioritate de
investitii 8.1 – Obiectivul Specific
8.2. – „Îmbunătățirea calității și a
eficienței îngrijirii spitalicești de
urgență” - Ambulante

Alocare nationala: 94.91 mil.
euro

09/07/2018, ora 12.00 –
12/08/2018, ora 12.00

Beneficiari
eligibili:
Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta (IGSU), în
calitate de lider de parteneriat,
si
- Inspectoratele judetene pentru
Situatii de Urgenta (ISU) ale
fiecarui judet care apartine
regiunilor de dezvoltare eligibile
pentru finantare (Nord-Est, SudEst, Sud-Muntenia, Sud-Vest,
Vest, Nord-Vest si Centru).
ATENTIE: includerea acestor
solicitanti eligibili în POR 20142020 este în curs de aprobare de
catre Comisia Europeana. Ca
urmare, acordarea finantarii
este conditionata de aprobarea
modificarii
Programului
Operational Regional 20142020.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 1 mil Euro si
maximum 30 mil Euro.
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

Alocare financiara Nord-Est

8.1.A

Apel lansat

8.2.B

09/07/2018, ora 16.00 –
13/08/2018, ora 23.00

Axa prioritara 8, O.S. 8.1
Operatiunea A – Ambulatorii, O.S.
8.2 Operatiunea B – Unitati de
primiri urgente – PROIECTE
NEFINALIZATE

Alocare 7 regiuni: 119.70 mil
euro Ambulatorii
Alocare 7 regiuni: 45 mil euro
UPU
Beneficiari eligibili:
a) Ministerul Sanatatii
b) Parteneriate între Ministerul
Sanatatii si:
unitatile
teritoriale

administrativ-

- autoritati/ institutii ale
administratiei publice locale;
- unitati sanitare publice cu
personalitate juridica proprie;
- orice alte autoritati/ institutii
publice care pot contribui la
buna
implementare
a
proiectului.
În cazul parteneriatului, lider-ul
de proiect parteneriat va fi
Ministerul Sanatatii.
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P.I

Perioada depunere

Prioritatea

10.1
Apel
MEN

Apel lansat

Axa prioritara 10, Prioritate de
investitii 10.1 – Obiectiv specific
10.1 - Creșterea gradului de
participare la nivelul educaţiei
timpurii
şi
învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii
cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului – invatamant
prescolar si obligatoriu

09.07.2018, ora 15:00 –
31.12.2020, ora 12:00

Alocare financiara Nord-Est
Alocare
nationala:
milioane Euro

75,83

Beneficiari
eligibili:
Parteneriatele încheiate între
Autoritati Publice Centrale Ministerul Educatiei Nationale si
Autoritatile/
Institutii
ale
administratiei publice locale
Unitatile
Administrativ
Teritoriale: UAT comuna, oras,
municipiu, judet, cu exceptia
municipiilor resedinta de judet
eligibile în cadrul axei prioritare
4 a POR 14-20;
Institutii
ale
administratiei
publice locale: Entitati (Directie/
Serviciu) desprinse din aparatul
Primariei,
aflate
sub
coordonarea Consiliului Local, cu
bugetul aprobat prin HCL,
deruleaza proceduri de achizitii
publice având personalitate
juridica si care au primit în
administrare
infrastructura
educationala.
Valoarea eligibilă a proiectului
este de minimum 200.000 Euro
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