Program de finantare

Obiectivul programului

Programul
Operational
Capital Uman AP 5, OS 5.2 Implementarea strategiilor
de dezvoltare locală în
comunitățile marginalizate
din zona rurală și/ sau în
orașe cu o populație de
până la 20.000 locuitori.

Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială
din comunitățile
marginalizate din zona
rurală și orașe cu o
populație de până la 20.000
locuitori prin
implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în
contextul mecanismului de
DLRC.
Creșterea gradului de
siguranță și securitate pe
toate modurile de
transport și reducerea
impactului transporturilor
asupra mediului.

Autoritățile locale cu
responsabilități în domeniu, în
parteneriat cu actorii sociali
relevanți/Furnizori de servicii
sociale în condițiile legii/
Entități relevante pentru
implementarea proiectelor
aferente SDL selectate

Propunerile de proiecte vor conține obligatoriu - o măsură de
sprijinire a dezvoltării/ furnizării de servicii (sociale/ sociomedicale/ medico-socio-educaționale) aferentă cel puțin
unui proiect hard de infrastructură socială finanțat în cadrul
unei SDL prin măsura LEADER în cadrul PNDR 2014-2020 și o
măsură din domeniul ocupării forței de muncă, respectiv
sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
și/sau susținerea
antreprenoriatului în cadrul comunității.

Autorităţile publice locale care
gestionează infrastructura din
interiorul localităţilor /
infrastructura rutieră de tip
drum naţional care face legături
interurbane.

- Îmbunătăţirea siguranţei traficului şi securităţii
transporturilor pentru toate modurile de transport (noi și
fazate)
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent
perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)
- Protecția mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport
*Activitățile de mai sus sunt eligibile în cadrul OS 2.5. atunci
când acestea nu pot fi promovate ca parte a proiectelor noi
de infrastructură derulate prin alte obiective specifice.

Promovarea investițiilor în
sectorul de deșeuri în
vederea conformării cu
prevederile acquisului
european și a
angajamentelor asumate
prin sectorul de mediu.

Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară prin Consiliile
Județene
Primăria Municipiului
București

Promovarea
investițiilor în
sectorul de apă/apă
uzată în vederea
conformării cu
cerințele directivelor

Operatorii Regionali din
sectorul de apă (OR) înființați
în baza Legii nr. 51/2006 și
Legea nr. 241/2006
Municipiul București

Proiecte integrate de management al deșeurilor
- implementarea sistemelor de colectare selectivă
- construcția de instalații de transfer și valorificare/tratare,
inclusiv platforme de compostare și unități de compostare
individuală
- construcția de stații sortare și de tratare mecano-biologică.
- închiderea și reabilitarea de depozite neconforme, inclusiv a
sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de
extragere a biogazului
- deschiderea/extinderea de noi depozite
- asistență pentru managementul proiectelor, supervizare și
publicitate (inclusiv conștientizarea publicului)
- Consolidarea capacității instituționale a beneficiarilor în
domeniul sistemelor integrate de management al deșeurilor,
ca parte integrantă a proiectelor individuale Implementarea
unui sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul
municipiului București.
- Proiecte integrate de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată (noi și
frazate)
- Sprijin pentru pregătirea portofoliului de
proiecte aferent perioadei 2014-2020 si
post 2020

Programul Operational
Infrastructura Mare 20142020
AP2 – OS 2.5 Creșterea
gradului de siguranță și
securitate pe toate
modurile de transport și
reducerea impactului
transporturilor asupra
mediului
Programul Operational
Infrastructura Mare 20142020
AP3 – OS 3.1 Apel de
proiecte pentru
dezvoltarea
infrastructurii de
management integrat al
deșeurilor

Programul Operational
Infrastructura Mare 20142020
AP3 – OS 3.2 Dezvoltarea
infrastructurii integrate de
apă şi apă uzată

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Valoarea
grantului
Maximum
1 milion de
euro

Contributia
beneficiarului
Variabila

Termen limita

Detalii

29 decembrie
2018, ora 16

https://bit.ly/2lPIBLc

0%

31 decembrie
2018

https://bit.ly/2siqGB5

2%

31 decembrie
2018

https://bit.ly/2sgLSrh

2%

31 decembrie
2018

https://bit.ly/2kvkYHA

Program de finantare

Obiectivul programului

din sector
Programul Operational
Creşterea ponderii energiei
Infrastructura Mare 2014regenerabile în totalul
2020
consumului de energie
AP6 – OS 6.1 Sprijinirea
primară, ca rezultat al
investiţiilor în capacităţi de investiţiilor de creştere a
producere energie electrică puterii instalate de
şi/sau termică din
producere a energiei
biomasă/biogaz şi energie
electrice şi termice din
geotermală
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.
Programul Operational
Proiectul major de
Infrastructura Mare 2014termoficare în municipiul
2020 AP7 O.S. 7.2 Creşterea București
eficienţei energetice în
sistemul centralizat de
furnizare a energiei termice
în Municipiul Bucureşti

Programul Orizont 2020 Sprijin pentru autorităţile
publice în îndeplinirea
obiectivelor uniunii
energetice

Implicarea autorităților
locale și regionale pentru
îndeplinirea obiectivelor
stabilite pentru realizarea
independenței energetice
și
eficacității utilizării
acesteia în Uniunea
Europeană.

Valoarea
grantului

Contributia
beneficiarului

- 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.

Maximum
15.000.000
euro

2% pentru
proiecte având
ca beneficiari
unități
administrativ
teritoriale și
ADI, pentru
cheltuielile
eligibile care nu
intră sub
incidența
regulilor de
ajutor de stat

31 decembrie
2018, ora 10:00

https://bit.ly/2IUClMJ

Municipiul București

- Optimizarea / reabilitarea / extinderea rețelelor de
transport şi distribuție a energiei termice prin
redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent
termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de
reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a
consumului de energie termică;
- Zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) a reţelelor de
transport şi distribuţie al agentului termic;
- Implementarea soluţiei de realizare a reţelei cu conducte
preizolate (sau similar), dotate cu sistem de detectare,
semnalizare şi localizare a pierderilor, în scopul reducerii
acestora;
- Reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a
racordurilor şi a elementelor constructive;
- Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip
SCADA).

98%

31 decembrie
2019. ora 16.00

https://bit.ly/2IZN1db

Orice entitate constituită legal
pe teritoriul unui stat eligibil
Sunt eligibile statele membre
UE, țările asociate la program,
organizațiile internaționale
Cel puţin 3 entităţi trebuie
implicate într-un proiect.

Propunerile ar trebui sa vizeze concentrarea acţiunii propuse
asupra unuia dintre urmatoarele puncte:
• asigurarea unei mai bune calităţi şi a unei coerenţe în ceea
ce priveşte măsurile de eficienţă energetică puse în aplicare
prin coordonarea consolidată a diferitelor niveluri
administrative;
• sprijinirea autorităţilor publice în elaborarea foilor de
parcurs de tranziţie care să sublinieze în mod clar calea către
obiectivele europene pe termen lung pentru 2050. Acţiunile
trebuie să fie strâns legate de initiaţivele Convenţiei
primarilor şi/sau ale oraşelor şi comunităţilor inteligente.

Variabila

2%
În conformitate
cu regulile
specifice
proiectelor
generatoare de
venituri, această
structură de
finanţare
menționată se
aplică
necesarului de
finanţare
(funding-gap)
calculat pe baza
rezultatelor
analizei costbeneficiu,
diferenţa (nonfunding gap)
până la incidenţa
totalului de
costuri eligibile
urmând a fi
suportată de
către beneficiar.
0%

4 septembrie
2018

https://bit.ly/2siyVNq

Solicitanti eligibili

Activitati eligibile

Unități administrativ teritoriale
Asociațiile de Dezvoltare
Intercomunitară

Termen limita

Detalii

Valoarea
grantului
Variabila

Contributia
beneficiarului
Variabila

Subprogramul Cultura finanțează proiectele de cooperare
intre minimum 3 tari; proiectele de traduceri literare;
platformele europene dedicate mobilității si promovării
creatorilor; rețelele europene care contribuie la
profesionalizarea si întărirea capacitații sectoarelor culturale
si creative de a lucra la nivel transnațional; premiile UE
pentru patrimoniu cultural, literatura, arhitectura si muzica,
Capitalele europene ale culturii si Marca patrimoniului
european.

Maximum
200.000
euro

Consorțiu format din
municipalităţi sau companii
detinute de acestea din cele 3
țări donatoare, 15 țări
beneficiare și 10 state care nu
sunt membre ale UE.
Consorțiul trebuie să fie format
din organizații din
cel puțin trei țări eligibile.

Fondul sprijină cooperarea sub forma schimbului de
cunoștințe, a schimbului de bune practici și a consolidării
capacităților în urmatoarele domenii:
- inovare, cercetare, educație și competitivitate;
- incluziune socială, ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor și reducerea sărăciei;
- mediul, energia, schimbările climatice și economia cu emisii
reduse de carbon;
- cultură, societate civilă, buna guvernare, drepturi și libertăți
fundamentale;
- justiție și afaceri interne.

Autoritati publice
Companii / întreprinderi
Instituții publice/private
Instituții școlare
Instituții universitare
Organizații nonguvernamentale

Acțiuni gestionate de Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale:
- Proiecte de mobilitate
- Parteneriate strategice
- Dialogul structurat - Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii
politicilor de tineret
- Acțiuni gestionate de Agenția Executiva pentru Educație,
Audiovizual si Cultura de la Bruxelles
- ”Alianțele cunoașterii”
- ”Alianțele competentelor sectoriale”
- Dezvoltarea capacitații instituționale in domeniul
tineretului
- Evenimente majore - Serviciul European de Voluntariat
- Jean Monnet
- Masterat in cotutela
- Sprijin pentru politici
- Sport

Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili

Programul "Europa pentru
cetățeni"

Sensibilizarea publicului cu
privire la memoria istorică,
la istoria și la valorile
comune, precum și la
scopul
Uniunii, și anume,
promovarea păcii, a
valorilor sale și a bunăstării
cetățenilor săi prin
încurajarea dezbaterii, a
reflecției și a creării de
rețele
Încurajarea participării
democratice și civice a
cetățenilor la nivelul UE .
Proiecte de cooperare între
minimum 3 țări; rețele
europene ce contribuie la
profesionalizarea
operatorilor din sectoarele
culturale și creative;
platforme europene
dedicate promovării
creatorilor și operelor
culturale; traduceri din
literatura europeană.
Fondul vizează
consolidarea
cooperării transfrontaliere
și transnaționale între cele
3 țări donatoare, 15 țări
beneficiare și 10 state care
nu sunt membre ale UE.

Autorități publice, locale,
regionale, federații/asociații de
autorități locale, comitete de
înfrățire, reţele de localităţi
înfrăţite.
Aplicanții și partenerii pot
proveni din cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene
plus Muntenegru, Republica
Serbia, Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei și
Albania.

Două componente sunt avute în vedere prin această cerere:
1. „Memoria europeană″
2. „Implicarea democratică și participarea civică” (3 măsuri):
- înfrățiri între orașe/municipalități
- rețele de orașe/municipalități
- proiecte ale societății civile.

ONG-uri, instituții publice,
companii private. Trebuie să fie
implicați un coordonator de
proiect și cel puțin alți doi
parteneri, având sediul social în
cel puțin trei țări diferite.

Îmbunătățirea șansele de
angajare ale tinerilor prin
dobândirea de competente
suplimentare apreciate de
angajatori, precum si
îmbunătățirea
competentelor lingvistice.

Programul "Europa
Creativa", Subprogramul
"Cultura" - Sprijin pentru
proiecte europene
de cooperare 2018
Proiecte de
cooperare de mai
mică amploare

Fondul de Finanţare pentru
Cooperare Regională al
Spaţiului Economic
European şi al Norvegiei

Programul ERASMUS+

Activitati eligibile

Termen limita

Detalii

3 septembrie
2018

http://europapentrucetateni.eu/

Minimum 40%

Variabil

https://bit.ly/2xwuxzJ

Variabila

minimum 15%
din
cheltuielile
eligibile

https://bit.ly/2mOQ4vw

Variabila

Variabila

11 iulie 2018
*Pentru
candidaturile
evaluate pozitiv
după prima
etapa, data
limită pentru
prezentarea
întregii
propuneri este
15 decembrie
2018.
Variabila

https://bit.ly/2JgyOM7

Program de finantare

Obiectivul programului

Solicitanti eligibili

WiFi4EU

Asigurarea accesului gratuit
al cetățenilor și vizitatorilor
la Wi-Fi în spații publice:
parcuri, piețe, clădiri
publice, biblioteci, centre
de sănătate pe teritoriul
UE.

Municipalități - autorități
publice locale (sau organisme
echivalente ale administrațiilor
locale) ale localităților din toate
statele membre, Norvegia și
Islanda si asociațiile formate de
acestea.

Cooperare in domeniul
tineretului UE –
Canada: apel de proiecte:
"Dialogurile transatlantice
UE - Canada ale societatii
civile privind tineretul"

Creșterea cooperării
internaționale în domeniul
tineretului, pentru
intensificarea
raporturilor societatii civile
din UE si Canada

Activitati eligibile

Etapa de înregistrare: începând cu data de 20 martie 2018,
localitățile trebuie să se înregistreze pe portalul
www.WiFi4EU.eu .
Etapa de depunere a cererilor: începând cu 15 mai 2018 vor
putea fi depuse primele cereri de finanțare, localitățile
înregistrate putând solicita bonuri valorice WIFI4EU în
valoare
de 15.000 EUR fiecare. Aceasta va fi prima dintre cele cinci
campanii de depunere a cererilor. În prima campanie se vor
acorda 1.000 de bonuri. Următoarele patru campanii vor
avea un număr mai mare de bonuri disponibile.
Bonurile valorice vor fi distribuite pe principiul „primul sosit,
primul servit”, (luându-se în considerare data și ora depunerii
cererii, NU a înscrierii).
Entități legal constituite în state Lotul 1: Prioritatea tematică 1: tineretul, securitatea și pacea
participante: ONG-uri, operatori a) Prevenirea și combaterea extremismului violent;
din sectorul public, autorități
b) Schimbările climatice: discutarea impactului schimbărilor
publice locale, grupuri de
climatice
reflecție, universități,
c) Egalitatea de gen.
organizații internaționale din
Lotul 2: Prioritatea tematică 2: lumea digitală
state membre ale UE și Canada
- schimbul de cunoștințe, experiență, bune practici în
domeniul priorității tematice abordate, organizarea de
evenimente/întâlniri, dezvoltarea de platforme online, etc.,
- îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații prin
identificarea lacunelor și a domeniilor de îmbunătățire.

Valoarea
grantului
15.000 EUR

Minimum
150.000
euro,
maximum
450.000
euro

Contributia
beneficiarului

Termen limita

Detalii

Etapa de
înregistrare:
începând cu
data de 20
martie 2018
Etapa de
depunere a
cererilor:
incepand cu 15
mai 2018

https://bit.ly/2G1NSYY

10 iulie 2018
(ora 16.00
ora Bruxellesului)

https://bit.ly/2J06ASE

