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1. PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020

Axa prioritară
AXA PRIORITARA 9 SPRIJINIREA
REGENERĂRII
ECONOMICE ȘI
SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR
DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN,
PRIORITATEA DE
INVESTITII 9.1 Dezvoltare locală
sub
responsabilitatea
comunității (DLRC)
POR/2018/9/9.1/1/7
REGIUNI

Obiectiv/Domeniu
de
intervenţie
Obiectiv Specific
OS 9.1
Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de
sărăcie şi
excluziune
socială, prin
măsuri
integrate

Acţiuni/operaţiuni eligibile
În conformitate cu prevederile POR
2014-2020, intervențiile sprijinite în
cadrul acestei priorități de investiții
pot
include diverse tipuri de investiții, în
funcție de nevoile specifice
identificate la
nivel local în cadrul SDL 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,
servicii sociale – constructia/
reabilitarea/ modernizarea/ dotarea
centrelor comunitare integrate
medicosociale;
-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

Solicitanţi
eligibili
1.Unități
Administrativ
Teritoriale - membru
în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul
Listei SDL-urilor
selectate la
finanțare;
2. Parteneriate între
UAT Oraș/Municipiu/
sectoarele
municipiului
București - membru
în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul
Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
și lider de parteneriat
- și furnizori publici și
privați de servicii
sociale
3. Furnizori publici și
privati de servicii
sociale acreditați
conform legislației în
vigoare
4. Întreprinderile de
economie socială de
inserție

Valoare grant
Pentru apelurile
POR/2019/9/9.1/1/
7REGIUNI și
POR/2019/9/9.1/1/
BI
La nivel de proiect,
valoarea minimă
aferentă
cheltuielilor
eligibile
este de 30 000
euro.
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Contribuţia
solicitantului
beneficiarul
are
obligația
asigurării
unei
contribuții de
minim 2% din
valoarea
cheltuielilor
eligibile,
precum și
să asigure
costurile
ne-eligibile și
conexe ale
proiectului.

Termen
limită
31.12.2021,
ora 10.00.

Informaţii
suplimentare
https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte
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AXA PRIORITARA 9 SPRIJINIREA
REGENERĂRII
ECONOMICE ȘI
SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR
DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN
PRIORITATEA DE
INVESTITII 9.1 Dezvoltare locală
sub
responsabilitatea
comunității (DLRC)
POR/2018/9/9.1/1/I
MM

Obiectiv Specific
OS 9.1
Reducerea
numărului de
persoane aflate
în risc de
sărăcie şi
excluziune
socială, prin
măsuri
integrate

defavorizate respectiv:
construcția/reabilitarea/modernizarea
dotarea clădirilor pentru a găzdui
diferite
activități sociale, comunitare,
culturale,
agrement și sport etc.;
-crearea/reabilitarea/modernizarea/
dotarea spațiilor publice urbane
(străzi
nemodernizate, inclusiv
reabilitarea/modernizarea utilităților
publice, zone verzi neamenajate,
terenuri abandonate, zone pietonale
și
comerciale, etc.)
-construirea/ dotarea cu echipamente
a
infrastructurii întreprinderilor de
economie socială de inserţie.
În cadrul acestei priorități de
investiții
pot include diverse tipuri de
investiții, în
funcție de nevoile specifice
identificate la
nivel local în cadrul SDL 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, servicii
sociale – constructia/ reabilitarea/
modernizarea/ dotarea centrelor
comunitare integrate medico-sociale;
investiţii în infrastructura de educaţie
–
construire/reabilitare/ modernizare/

1. UAT Oraș/
Municipiu/sectoarele
municipiului
București - membru
în GAL din cadrul
Listei SDL-urilor
selectate la
finanțare;2.
Parteneriate între
UAT Oraș/
Municipiu/
sectoarele
municipiului
București - membru
în GAL din cadrul
Listei SDL-urilor
selectate la finanțare
și lider de parteneriat
- și furnizori publici și
privați de servicii
sociale 3. Furnizori

Pentru apelul
POR/2019/9/9.1/1/Î
ntreprinderi valoarea minimă 20 000 euro.
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Pentru
31.07.2020,
regiunile mai
17:00
puțin
dezvoltate,
rata de
cofinanţare
(finanțarea
maximă
nerambursabilă
ce
poate fi
acordată
pentru un
proiect))
este de 98%
din
valoarea totală
a
cheltuielilor
eligibile, din
care

http://www.fon
duriue.ro/images/fil
es/programe/C
U/POCU2014/2018/16.0
2/Rezultatele_fi
nale_ale_proces
ului_de_selecție
_SDL_februarie2
018.pdf
https://regio.ad
rmuntenia.ro/ap
eluri-deproiecte
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dotarea de unităţi de învăţământ
preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli
primare, şcoli gimnaziale etc.);
investiții
în amenajări ale spațiului urban
degradat
al comunității defavorizate respectiv:
construcția/reabilitarea/modernizarea
dotarea clădirilor pentru a găzdui
diferite
activități sociale, comunitare,
culturale,
agrement și sport etc.; crearea/
reabilitarea/modernizarea/ dotarea
spațiilor publice urbane (străzi
nemodernizate, inclusiv reabilitarea/
modernizarea utilităților publice,
zone
verzi neamenajate, terenuri
abandonate,
zone pietonale și comerciale, etc.)

publici și privati de
servicii sociale
acreditați 4.
Întreprinderile de
economie socială de
inserție

95%
contribuția din
partea
Fondului
European de
Dezvoltare
Regională
(FEDR) și
3% contribuția
Bugetului de
stat.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
5. Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilitat
ea comunității

5.1 Sprijin pentru
funcționarea GAL
(depunere cereri
de
finanțare
înMySMIS) regiuni mai puțin
dezvoltate și
regiunea
București-Ilfov
(Etapa III ) (OS 5.1
Reducerea

1. Sprijin pentru accesul și/sau
Autorități publice
menținerea pe
locale și unități cu
piața muncii, de exemplu:
personalitate
- participarea la programe de
juridică aflate în
ucenicie; - stagii
coordonarea sau
pentru persoanele din cadrul
subordonate
comunităților
acestora; - Furnizori
marginalizate; - informare și
publici de servicii
consiliere
specializate pentru
profesională; - formare profesională; - stimularea ocupării
alte măsuri
forței de muncă şi
de sprijin pentru găsirea unui loc de
furnizori de servicii
muncă,
specializate pentru
stimularea ocupării

81.200.277,55
euro
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Contribuția
eligibilă
minimă
a solicitantului
este de 10%
pentru
regiunile
mai putin
dezvoltate
(Nord-Est,
NordVest, Vest,
SudVest Oltenia,

Termen
limita de
depunere
31
decembrie
2021

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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numărului de
persoane
aflate în risc de
sărăcie și
excluziune
socială din
comunitățile
marginalizate
(roma și nonroma) din
orașe cu peste
20.000
locuitori, cu
accent pe cele
cu populație
aparținând
minorității roma,
prin
implementarea
de măsuri/
operațiuni
integrate în
contextul
mecanismului de
DLRC)

inclusiv prin măsuri de acompaniere;
- evaluarea
competențelor dobândite în sistem
non-formal și
informal; - alte tipuri de intervenții
identificate ca
fiind necesare.
2. Susținerea antreprenoriatului în
cadrul
comunității, inclusiv a ocupării pe
cont propriu
3. Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de
servicii
sociale/ medicale/ medicosociale,
inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate
4. Sprijin pentru creșterea accesului
și participării
la educație: educația timpurie (de
nivel
antepreșcolar și preșcolar),
învățământ primar și
secundar, inclusiv a doua șansă şi
reducerea
părăsirii timpurii a școlii, precum și
pentru îmbunătățirea condițiilor
pentru desfășurarea
învățământul dual, ca parte a
învățământului
profesional și tehnic.
5. Activități de îmbunătățire a
condițiilor de locuit
ale persoanelor din grupul țintă
(lucrări de
reparații, izolație termică și
încălzirea locuinței,
îmbunătățirea igienei locuinței și a
spațiilor
conexe, servicii de branșare la
utilități), pentru a
reduce pericolul pe care locuirea
precară îl

forței de muncă
privaţi acreditați în
conformitate cu
prevederile
Hotararii
Guvernului nr.
277/21.03.2002
privind aprobarea
Criteriilor de
acreditare a furnizorilor de
servicii specializate
pentru stimularea
ocupării forţei de
muncă, cu
modificările și
completările
ulterioare; Furnizori autorizați
de formare
profesională –
autorizați în
conformitate cu
prevederile
Ordonanței
Guvernului
nr.129/31.08.2000
privind formarea
profesionala a
adultilor,
republicată, cu
modificările și
completările
ulterioare; - Centre
autorizate de
evaluare și
certificare a
competențelor
profesionale
obținute pe alte căi
decât cele formale,
acreditate conform
Ordinului
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reprezintă pentru siguranța familiilor
și pentru a
facilita îmbunătățirea stării de
sănătate și a
condițiilor de învățare și ocupare a
persoanelor
din grupul țintă.
6. Asistență juridică pentru
reglementarea actelor
de identitate, de proprietate, de
stare civilă (acolo
unde este cazul). În cadrul acestei
activități se va
acorda sprijin pentru furnizarea de
asistență
juridică pentru reglementarea actelor
de
identitate, de proprietate, de stare
civilă, de
obținere a drepturilor de asistență
socială
(beneficii de asistență/ servicii
sociale)
7. Combaterea discriminării și a
segregării:
campanii de informare şi
conștientizare/ acțiuni
specifice în domeniul combaterii
discriminării,
acțiuni de implicare activă și
voluntariat a/al
membrilor comunității pentru
soluționarea
problemelor cu care se confruntă
comunitatea,
acțiuni de facilitare și mediere pentru
identificarea
și consolidarea de parteneriate

ministrului
educaţiei şi
cercetării şi al
ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi
familiei nr.
4.543/468/2004,
pentru aprobarea
Procedurii de
evaluare şi
certificare a
competenţelor
profesionale
obţinute pe alte căi
decât cele formale,
cu modificările şi
completările
ulterioare; Furnizori de servicii
sociale acreditați în
condițiile legii; Asociații și fundații
– persoane juridice
de drept privat
constituite conform
Ordonanței
Guvernului
nr.26/30.01.2000
cu privire la
asociații și fundații,
cu modificările și
completările
ulterioare; Organizații sindicale
(sindicate, federații
sindicale,
confederații
sindicale sau uniuni
sindicale teritoriale)
- persoane juridice
de drept privat,
constituite în
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conformitate cu Legea
dialogului
social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu
modificările și
completările
ulterioare; Organizații
patronale
(patronate,
federații patronale,
confederații
patronale sau
uniuni patronale
teritoriale) persoane juridice
de drept privat fără
scop patrimonial,
constituite în
conformitate cu
Legea dialogului
social
nr.62/10.05.2011,
republicată, cu
modificările și
completările
ulterioare; Întreprinderi sociale
de inserție –
persoane juridice
atestate conform
Legii nr.219/2015
privind economia
socială, cu
modificările și
completările
ulterioare; Angajatori - persoane
juridice
de drept privat
constituite conform
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5. Dezvoltare
locală plasată
sub
responsabilitat
ea comunității

5.2 Implementare
SDL în
comunitățile
marginalizate
din zona rurală
și/sau în
orașe cu o
populație de
până la 20.000
locuitori
(OS 5.2
Reducerea
numărului de
persoane
aflate în risc de
sărăcie și

Activitatea principală 2 - Sprijin
pentru creșterea
accesului și participării la educație:
educația
timpurie (de nivel ante-preșcolar și
preșcolar),
învățământ primar și secundar,
inclusiv a doua
șansă şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii) prin
acordarea unor pachete integrate ce
ar putea
include de exemplu costuri de
transport şi masă
pentru copiii din grupul țintă,
materiale

Legii
nr.31/16.11.1990
privind societățile,
republicată, cu
modificările și
completările
ulterioare; - Camere
de Comerţ şi
Industrie –
persoane juridice
de utilitate publică,
organizații
autonome,
neguvernamentale,
fără scop patrimonial,
organizate în
temeiul dispoziţiilor
din Legea
camerelor de
comerţ din
România
nr.335/06.12.2007,
cu modificările şi
completările
ulterioare;
Autoritate publică
locală
ONG
Instituție publică
Grup de Acțiune
Locală/FLAG
Instituție de
Sănătate
Instituție de
învățământ
Furnizor servicii
orientare,
consiliere, mediere
școlară și servicii
alternative

Valoarea maximă a
unui proiect este
de
1 milion de euro,
echivalent în lei la
cursul INFOEURO
din
luna mai 2020,
respectiv 1 EUR =
4,8435 RON.
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Cofinanțarea
28 mai 2020
proprie minimă
- 31
a
iulie 2020
beneficiarului
din cadrul
documentului
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor iî
cadrul
Programului
Operațional
Capital Uman
2014-2020, cu
modificările și
completările

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale
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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)

educaționale, accesul la servicii
medicale şi
sociale, măsuri de prevenire și
diminuare a
părăsirii timpurii a școlii prin servicii
educaționale
specifice nevoilor persoanelor din
grupul țintă,
măsuri de acompaniere (ex.
îmbrăcăminte și
încălțăminte, stimulente condiționate
de
prezență), adaptate nevoilor și
specificului
comunității etc.):
Sub-activitatea 2.1: Sprijin pentru
creșterea
accesului și participării la educația
timpurie
(învățământ ante-preșcolar și/ sau
învățământ
preșcolar);
Sub-activitatea 2.2: Sprijin pentru
reducerea
părăsirii timpurii a școlii prin:
programe de tip
zone prioritare de educație/ școală
după școală;
Sub-activitatea 2.3: Programe de tip a
doua șansă.
Activitatea principală 3 - Sprijin
pentru accesul
și/sau menținerea pe piața muncii
(ex. informare
și consiliere profesională, formare
profesională,
alte măsuri de sprijin pentru găsirea
unui loc de
muncă, plasarea pe piața muncii prin
subvenționarea angajatorilor,
evaluarea
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competențelor dobândite în sistem
non-formal și
informal, etc.):
Sub-activitatea 3.1: Participarea la
programe de
ucenicie la locul de muncă;
Sub-activitatea 3.2: Participarea la
programe de
stagii pentru absolvenții de
învățământ superior;
Sub-activitatea 3.3: Sprijin pentru
accesul și/sau
menținerea pe piața muncii.
Activitatea principală 4 - Susținerea
antreprenoriatului în cadrul
comunității, inclusiv a
ocupării pe cont propriu:
Sub-activitatea 4.1. Acordarea de
sprijin
persoanelor din grupul țintă
(persoane aflate în
risc de sărăcie sau excluziune socială)
pentru
înființarea de afaceri sub forma unor
servicii
personalizate de sprijin;
Sub-activitatea 4.2 - Acordarea de
micro-granturi
(subvenții) pentru înființarea de noi
afaceri.
Activitatea principală 5 - asistență
juridică pentru
reglementarea actelor de identitate,
de
proprietate, de stare civilă (acolo
unde este cazul);
Activitatea principală 6 - Campanii de
informare şi
conștientizare/ acțiuni specifice în
domeniul
combaterii discriminării și promovării
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Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

6. Educație și
competențe

6.13 Innotech
Student (OS
6.6
Îmbunătățirea
competențelor
personalului
didactic din
învățământul
pre-universitar în
vederea
promovării unor
servicii
educaționala de
calitate
orientate pe
nevoile
elevilor și a unei
școli
incluzive)

multiculturalismului și acțiuni de
implicare activă
și voluntariat al membrilor
comunității în
soluționarea problemelor cu care se
confruntă
comunitatea;
Activitatea principală 7 - Activități de
îmbunătățire
a condițiilor de locuit ale persoanelor
din grupul
țintă.
Etapa I de implementare: Organizarea
și derularea
programe de învăţare prin experienţă
practică,
furnizarea de servicii de consiliere şi
orientare
profesională axate pe dobândirea de
competenţe
antreprenoriale, formarea de
competențe
antreprenoriale, inclusiv prin
întreprinderea
simulată în sectoarele economice cu
potențial
competitiv identificate conform SNC
sau din
domeniile de specializare inteligentă
conform
SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8)
Etapa II de implementare: Acordarea
de sprijin
financiar sub forma micro-granturilor
pentru
deschiderea unei afaceri:
durata de implementare a etapei II
este de 12 luni
de la finalizarea etapei I;
etapa II de implementare se va
considera

Instituţii de
învăţământ
superior publice şi
private, acreditate;
Şcoli doctorale şi
graduale cu
personalitate
juridică, inclusiv
parteneriate între
acestea și sectorul
privat / centre de
CDI;
Institute / centre de
cercetare
acreditate, inclusiv
institute de
cercetare ale
Academiei Române;
Academia Română;
Asociaţii
profesionale;
Camere de comerţ
şi industrie;
Instituții și
organizații membre
ale Pactelor
Regionale și
Parteneriatelor
Locale pentru
Ocupare și

Valoarea
maximă a unui
proiect este de
maximum
2.000.000
euro.
minumum 65%
din bugetul
proiectului va
fi alocat
subvențiilor
pentru
înființarea
afacerilor
(cheltuieli care
intră sub
incidența
ajutorului de
minimis);
maximum 35%
din bugetul
proiectului va
fi alocat
cheltuielilor
care nu fac
obiectul
schemei de
ajutor de
minimis.
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Contribuția
Eligibilă
minimă
a solicitantului
reprezintă
procentul din
valoarea totală
eligibilă a
proiectului
propus, care va
fi suportat de
solicitant,
conform
cerințelor
prevăzute în
documentul
Orientări
privind
accesarea
finanțărilor în
cadrul
Programului
Operațional
Capital Uman
2014 – 2020.

15 iunie
2020 - 31
august 2020

Pentru
informaţii
suplimentare se
poate consulta
pagina de
internet:
www.fonduriue.ro
www.fonduristructurale

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

finalizată odată cu finalizarea celor
12 luni de
implementare a planului de afaceri
selectat
pentru finanțare.
Etapa III de implementare - Asigurarea
sustenabilității planurilor de afaceri
in timpul
perioadei de implementare a
proiectului

Incluziune Socială;
Furnizori de
formare
profesională
continuă autorizaţi,
publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale
şi patronate;
Membri ai
Comitetelor
Sectoriale şi
Comitete Sectoriale
cu personalitate
juridică;
ONG-uri;
Parteneriate între
categoriile mai sus
menționate.

PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020
Axa
prioritară
Măsura 4 Investiţii
în active fizice

Domeniu de
intervenţie
4.2 Sprijin
pentru investiţii
în procesarea/
marketingul
produselor
agricole

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

specifice ale schemei de ajutor de
stat
GBER vizează:
1. Introducerea de noi tehnologii şi
procedee pentru obţinerea de noi
produse
neagricole sau de o
calitate superioară şi deschiderea de
noi
pieţe interne, în special în contextul
unor
lanţuri
alimentare integrate;
2. Creşterea calităţii produselor
obţinute, a
siguranţei alimentare şi obţinerea de
noi
produse

Solicitanții eligibili pentru
ajutorul de stat acordat
prin
prezenta schemă sunt
întreprinderile**
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici și
mijlocii
conform Legii nr.346/2004
privind stimularea
înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și
mijlocii cu modificările și
completările ulterioare,
precum și întreprinderi
mari), care realizează în
mediul urban/ rural
investiţii

i. 1.000.000 Euro/
proiect pentru IMM
în
cazul proiectelor
care
nu presupun
investiţii
care conduc la un
lanţ
alimentar integrat;
ii. 1.500.000 Euro/
proiect pentru alte
întreprinderi
pentru
proiectele care nu
presupun
investiţii care
conduc la
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Contribuţia
solicitantului
Intreprinderi
mari 40%,
Cooprative
mari
și IMM - 50%

Termen
limită
30.11.2020,
ora
16 :00

Informaţii
suplimentare
https://www.afir
.info/

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

competitive, cu impact economic
asupra
procesării ulterioare în întreprinderi,
cu
asigurarea
standardelor veterinare şi de
siguranţă
alimentară.
3. Creșterea numărului de locuri de
muncă.

Măsura 5

Submăsura 5.11 „Sprijin
pentru
investiţiile în
măsuri
preventive
destinate să
reducă efectele
dezastrelor
naturale, ale
fenomenelor
climatice
nefavorabile și
ale
evenimentelor
catastrofale
probabile” –
beneficiari
PRIVATI,

Această submăsură este destinată
prevenirii
și limitării răspândirii pestei porcine
africane
(PPA) prin finanțarea investițiilor de
modernizare a fermelor de suine din
punct
de vedere al biosecurității.
Sprijinul acordat prin aceasta
submasura va
contribui la:
- Creșterea capacității operaționale
de prevenire
a apariției epizootiilor și combaterea
acestora.
- Reducerea efectelor dezastrelor
naturale,
a evenimentelor adverse și a
evenimentelor
catastrofale asupra potențialului de
producție
agricolă.

iniţiale sau investiții
inițiale în favoarea unei
noi
activități economice în
active corporale şi/ sau
necorporale, pentru
procesarea și marketingul
produselor agricole, în
vederea obţinerii de
produse
neagricole în
sectoarele de activitate
economica eligibile

Solicitanţii eligibili pentru
sprijinul acordat prin
submăsura 5.1 sunt:
• fermieri, cu excepția
persoanelor fizice
neautorizate;
• cooperative
(cooperativele
agricole și societățile
cooperative agricole),
grupuri de producători,
constituite în baza
legislației
naționale în vigoare care
deservesc interesele
membrilor.

un lanţ alimentar
integrat;
iii. 2.500.000
Euro/
proiect pentru
investițiile care
conduc
la un lanț alimentar
integrat*
(indiferent de tipul
de
solicitant), precum
și
pentru forme
asociative, în cazul
proiectelor care nu
presupun investiţii
care
conduc la un lanț
alimentar integrat.
Rata maximă a
20%
sprijinului public
nerambursabil va fi
de:
- 80% din totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru fermierii
individuali;
- 100% cheltuieli
eligibile pentru
grupuri
de fermieri.
și nu va depăși:
250.000 euro/
proiect
pentru investiții în
instalații,
echipamente
pentru asigurarea
biosecurității și
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31 iulie
2020

0%

https://www.afir
.info/

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

Submăsura 5.2 Sprijin pentru
investiții privind
refacerea
terenurilor
agricole și a
potențialului de
producție
afectate de
dezastre
naturale, de
condiții de
mediu adverse
și de
evenimente
catastrofale

Măsura 17
Gestionarea
riscurilor

Submăsura 17.1
- Prime de
asigurare a

SCOP:Submăsura 5.2 „Sprijin pentru
investiții privind refacerea
terenurilor
agricole și a potențialului de prod
ucție
afectate de dezastre naturale, de
condiții de
mediu adverse și de evenimente
catastrofale”, se încadrează conform
Regulamentului UE nr. 1305/2013,
Articolul
18, în măsura 5 „Refacerea
potențialului de
producție agricolă afectat de dezastre
naturale și de evenimente
catastrofale și
instituirea unor măsuri de prevenire
corespunzătoare” și contribuie la
domeniul
de intervenție DI 3B ”Sprijinirea
gestionării
și a prevenirii riscurilor la nivelul
exploatațiilor”.
Sprijinul acordat prin această
submăsură va
contribui la restabilirea potențialului
de producție agricolă distrus de pesta
porcina
africană (PPA).
SCOPUL acestei submăsuri este:
- încurajarea fermierilor să participe
la

Solicitanţii eligibili pentru
sprijinul acordat prin
submăsura 5.2 sunt:
- fermierii (cu excepția
persoanelor fizice
neautorizate);
- cooperativele agricole,
grupurile de producători
constituite în baza
legislației
naționale în vigoare.

BENEFICIARII:
Beneficiarii acestei
submăsuri sunt fermierii

infrastructură
sanitară
(de ex.: construcția
și
dotarea filtrului cu
grup sanitar și
dușuri,
vestiare, etc.) în
cadrul
fermelor.
Rata sprijinului
0%
public
nerambursabil va fi
de
100% și nu va
depăși o
valoare de 200.000
euro/ proiect.

SPRIJINUL
NERAMBURSABIL:
• 70% din valoarea
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- 80 de
puncte
(11 mai – 31
mai)
- 60 de
puncte
(01 iunie 30
iunie)
- 30 de
puncte
(01 iulie 31
iulie)

https://www.afir
.info/

30
noiembrie

https://www.afir.
info/

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

culturilor, a
animalelor și a
plantelor

schemele de asigurare private în
activi.
vederea
gestionării corespunzătoare a
riscurilor
care le pot afecta producția agricolă;
- stimularea fermierilor pentru a
beneficia
de asigurare și extinderea sferei
riscurilor
asigurabile de către societățile de
asigurare.
OBIECTIVE:
Submăsura 17.1 „Prime de asigurare a
culturilor, a animalelor și a plantelor”
se
încadrează, conform prevederilor art.
36 şi
37 din Regulamentul nr. (CE)
1305/2013, cu
modificările și completările
ulterioare, în
măsura 17 ”Gestionarea riscurilor” şi
contribuie la domeniul de intervenție
DI 3B
„Sprijinirea gestionării şi prevenirii
riscurilor la nivelul exploataţiilor”.

primei de asigurare
eligibile și plătită
efectiv
de către fermier,
în
cazul fermelormici
cu
dimensiunea
economică până la
11.999 SO;
sau
• 55% din valoarea
primei de asigurare
eligibile și plătită
efectiv
de către fermier,
în
cazul fermelor cu
dimensiunea
economică mai
mare
sau egală cu
12.000 SO.

30%

2020, ora
16:00

45%

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE: HG807/2014 – PROGRAMUL „AJUTOARE DE STAT PENTRU FINANȚAREA
PROIECTELOR PENTRU INVESTIȚII”
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Ministerul
Finantelor Publice
Fondul Naţional de
Garantare a
Creditelor
pentru
Întreprinderile
Mici si Mijlocii

Acţiuni/operaţiuni eligibile

Solicitanţi eligibili

Valoare grant

Programul IMM INVEST
ROMANIA permite IMMurilor afectate
semnificativ de criza
COVID-19 sa isi asigure
lichiditatile pentru
derularea activitatii
curente sau pentru
investitii, prin accesarea

IMM-urilor afectate
semnificativ de
criza COVID-19 (că își
asigure
lichiditățile pentru
derularea
activității curente sau
pentru
investiții)

-Dobândă,
-comision de
garantare sau
alte costuri de
acordare.
-Comision de
rambursare
anticipată
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Contribuţia
solicitantului
0%

Termen
limită
31.12.2020

Informaţii
suplimentare
https://www.imm
invest.ro/

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

- IMM INVEST
ROMANIA

Schema de ajutor
de stat are ca
obiectiv
dezvoltarea
regională, prin
realizarea de
investiții iniţiale în
active fixe de
înaltă
tehnologie pentru
realizarea de
produse cu valoare
adăugată mare,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor

unuia sau a mai multor
credite pentru realizarea
de investitii si/sau unul
sau mai multe credite/linii
de credit pentru capital
de lucru, garantate de
catre FNGCIMM in numele
si contul statului roman,
prin Ministerul Finantelor
Publice.
Sunt eligibile investiţiile care se
realizează în
toate sectoarele de activitate, cu
excepţia:
ajutoare acordate în sectorul
pescuitului şi
acvaculturii;
• ajutoare acordate în sectorul
producţiei primare;
• ajutoare acordate în sectorul
prelucrării şi comercializării
produselor agricole, în următoarele
cazuri:
• atunci când valoarea ajutoarelor
este
stabilită pe baza preţului sau a
cantităţii unor astfel de produse
achiziţionate de la producători
primari sau comercializate de către
întreprinderile în cauză, sau
• atunci când acordarea ajutoarelor
este condiţionată de transferarea lor
parţială sau integrală către
producători primari;
• ajutoare pentru facilitarea
închiderii
minelor de cărbune necompetitive;
• ajutoare care favorizează
activităţile
din sectorul siderurgic, sectorul
cărbunelui, sectorul construcţiilor
navale, sectorul fibrelor sintetice,

Întreprinderile
nou-înfiinţate sau
întreprinderi în
activitate, atât
IMM-uri cât şi
întreprinderi
mari, cu
personalitate
juridică

Minimum 4,5
milioane
lei/proiect
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31
decembrie
2020

https://www.mfinan
te.gov.ro/pagina.ht
ml?categoriebunuri=
legislatie-hg-nr.807,cerere-deacordpentru-finantareformulare807,cerere-deplataajutor-de-statformulare807,modificareplande-investitiiformulare807,stadiulimplementariiproiectelor807&pagina=domeni
i&menu=Ajutorstat&
tab=1

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

sectorul transporturilor şi al
infrastructurii conexe, şi sectorul
energiei şi al infrastructurii pentru
aceasta.
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE: PROGRAMUL „AJUTOARE DE STAT PENTRU FINANŢAREA PROIECTELOR
PENTRU INVESTIŢII”
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Schema de
ajutor de stat
are ca obiectiv
dezvoltarea
regională, prin
realizarea de
investiții iniţiale
în active fixe de
înaltă
tehnologie
pentru
realizarea de
produse cu
valoare
adăugată mare,
indiferent de
dimensiunea
beneficiarilor.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
Sunt eligibile investiţiile care se
realizează în toate sectoarele de
activitate, cu excepţia: ajutoare
acordate în sectorul pescuitului şi
acvaculturii; ajutoare acordate în
sectorul producţiei primare;
ajutoare acordate în sectorul
prelucrării şi comercializării
produselor agricole, în
următoarele cazuri: atunci când
valoarea ajutoarelor este stabilită
pe baza preţului sau a cantităţii
unor astfel de produse
achiziţionate de la producători
primari sau comercializate de
către întreprinderile în cauză, sau
atunci când acordarea ajutoarelor
este condiţionată de transferarea
lor parţială sau integrală către
producători primari; ajutoare
pentru facilitarea închiderii
minelor de cărbune
necompetitive; ajutoare care
favorizează activităţile din
sectorul siderurgic, sectorul
cărbunelui, sectorul construcţiilor
navale, sectorul fibrelor sintetice,
sectorul transporturilor şi al
infrastructurii conexe, şi sectorul
energiei şi al infrastructurii pentru
aceasta.

Solicitanţi eligibili
Întreprinderile nouînfiinţate sau întreprinderi
în activitate, atât IMM-uri
cât şi întreprinderi
mari, cu personalitate
juridică

Valoare grant
Minimum 4,5
milioane
lei/proiect
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Contribuţia
solicitantului
50% pentru
Regiunea Sud
Muntenia

Termen
limită
31
decembrie
2020

Informaţii
suplimentare
https://www.mfin
ante.gov.ro/pagin
a.html?categorieb
unuri=legislatiehg-nr.-807,cererede-acord-pentrufinantareformulare807,cerere-deplata-ajutor-destat-formulare807,modificareplan-de-investitiiformulare807,stadiulimplementariiproiectelor807&pagina=dom
enii&menu=Ajutor
stat&tab=1

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlul: ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!
Contract: POCU/449/4/16/128497

PROGRAMUL NAȚIONAL CASA VERDE FOTOVOLTAICE – APEL DE PROIECTE PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE
PANOURI FOTOVOLTAICE
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Prin Programul
Național Casa
Verde
Fotovoltaice,
persoanele
fizice se vor
putea adresa
instalatorilor
validați, care au
încheiat
contract cu
Administrația
Fondului pentru
Mediu, în
vederea
înscrierii în
Program,
urmând să fie
achiziționate și
montate
sistemele de
panouri
fotovoltaice.

Acţiuni/operaţiuni eligibile


cheltuielile cu achiziţia
sistemului
de panouri fotovoltaice cu putere
minimă instalată de 3kWp
(sistemul de panouri fotovoltaice,
invertor, conexiuni, tablou
electric);
• cheltuielile cu montajul şi
punerea în funcţiune a sistemului
de panouri fotovoltaice (15% din
costurile echipamentelor şi
instalaţiilor electrice).

Solicitanţi eligibili
Persoanele fizice.
Se pot înscrie în Program:
• Persoanele fizice cu
domiciliul în
România;
• Proprietarul imobilului
construcţie pe
care se amplasează
sistemul de
panouri fotovoltaice;
• Persoanele fizice care au
acordul
tuturor proprietarilor cu
privire la
implementarea
proiectului, în
situaţia în care imobilul
construcţie
pe care se amplasează
sistemul de
panouri fotovoltaice este
deţinut în
coproprietate(copropietarii
semnează pe cererea de
finanțare);
Imobilul nu trebuie să facă
obiectul unui litigiu
în curs de soluţionare la
instanţele
judecătoreşti, vreunei
revendicări potrivit unei
legi speciale sau dreptului
comun sau al unei
proceduri de expropriere
pentru cauză de
utilitate publică;

Valoare grant
Până la 90% din
valoarea totală a
cheltuielilor
eligibile, în limita
sumei de 20.000
lei.
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Contribuţia
solicitantului

Termen
limită
Depunere
continuă
până
la epuizarea
fondurilor

Informaţii
suplimentare
https://www.afm.
ro/sisteme_fotovo
ltaice.php

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – "Investim în dezvoltare durabilă".
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectiv specific: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
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• Persoanele fizice care nu
au obligaţii
restante la bugetul de stat
şi la
bugetul local.
KAUFLAND ROMÂNIA ȘI ASOCIAȚIA ACT FOR TOMORROW - APELUL START ONG, EDIȚIA 2020
Axa
prioritară

Domeniu de
intervenţie
Scopul principal
al programului
este acela de a
încuraja
organizațiile
nonguvernamentale
, grupuri
informale/de
inițiativă și
instituțiile să
dezvolte și să
implementeze
proiecte de
responsabilitate
socială, în
domeniile
menționate,
care să ducă la
dezvoltarea
comunităților
din care acestea
fac parte.

Acţiuni/operaţiuni eligibile
În cadrul programului vor fi
finanțate
proiecte încadrate în
următoarele
domenii: educație, mediu,
sănătate,
social, cultură.Proiecte
aparținând
domeniului social:proiecte de
combatere a violenței și urii,
proiecte
vizând consilierea psiho-socială
pentru persoane discriminate
pe
criterii de rasă, etnie, sex,
dizabilitate, boli cu transmitere
sau
pe alte criterii de discriminare
cunoscute, proiecte care au ca
scop
prevenirea sau combaterea
unor
situații de dificultate ori
vulnerabilitate, care pot duce
la
marginalizare sau excluziune
socială
etc.
Proiecte aparținând domeniului
educație:proiecte de educație
non-

Solicitanţi eligibili
ONG-urile și fundațiile,
fără scop lucrativ,
înființate legal și cu sediul
în România, cu
venituri totale de maxim
50.000 euro în anul
2019;
ONG-urile și fundațiile,
fără scop lucrativ,
înființate legal și cu sediul
în România
constituite în cadrul anului
2020 și care
respectă calendaristic
proporțional plafonul
veniturilor;
Instituțiile publice (unități
de învățământ
preuniversitar: grădinițe,
școli, licee/colegii,
centre de copii/bătrâni,
cantine sociale
publice) care au
personalitate juridică
proprie;
Grupurile informale/de
inițiativă.

Valoare grant
Pragul nr. 1:
maximum 1.000
euro/proiect
Pragul nr. 2: Între
1.000 și 5.000
euro/proiect
Pragul nr. 3: Între
5.000 și 10.000
euro/proiect
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Contribuţia
solicitantului

Termen
Informaţii
limită
suplimentare
Programul
https://startong.r
se
o/
desfășoară
prin
intermediul
unor runde
succesive de
apeluri de
proiecte
lansate în
fiecare
lună,
pe data de
1,
pe parcursul
anului 2020
până în luna
decembrie
inclusiv.
Primul apel
de
proiecte a
fost
deschis
solicitanților
în data de 1
martie
2020.
ora 09:00.
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formală, având ca beneficiari
atât
elevi cât și cadre didactice,
proiecte
de responsabilizare a
cetățenilor cu
privire la viața în comunitatea
în care
trăiesc prin diverse activități
de felul
promovarea drepturilor omului,
proiecte de prevenire a
abandonului
școlar, proiecte de pregătire a
tinerilor în vederea integrării
profesionale, proiecte de
îmbunătățire a infrastructurii
școlare,
bullying etc.Proiecte
aparținând
domeniului sănătate:proiecte
de
informare și conștientizare,
proiecte
de prevenire a diferitelor
afecțiuni
medicale etc.

ÎNTOCMIT,
EXPERT COMUNICARE
LUCA LUCIANA
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