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inovarii in domeniu prin dezvoltarea de
clustere” pana la data de 29 februarie 2016, ora
16:30.

NOUTATI
Principalele detalii privind acest apel:

PENTRU BENEFICIARII DE
FONDURI EUROPENE:

Un

proiect

poate

beneficia

de

finantare

nerambursabila in cadrul acestei actiuni doar
POC: Proiectele in cadrul Actiunii 2.2.1 se
depun pana pe 29 februarie

daca la finalul implementarii va avea ca rezultat
cel putin o aplicatie / un produs / serviciu TIC
inovativ

realizat.

Sprijinul

va

viza

dezvoltarea

de

produse / servicii / aplicatii TIC inovative prin:
• Investitii in active corporale si necorporale in
Comunicatiilor

si

pentru

Ministerul

cadrul

Societatea

• Investitii in cercetare industriala si dezvoltare

Informationala – Organismul Intermediar
pentru Promovarea Societatii Informationale
anunta prelungirea perioadei de inregistrare a
propunerilor de proiecte pentru Programul
Operational Competitivitate 2014 – 2020, Axa

unei

investitii

initiale;

experimentala;
• Investitii in proiecte de inovare ale IMMurilor;
• Investitii in proiecte de inovare de proces si
organizationale.

Prioritara 2, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii
valorii adaugate generate de sectorul TIC si a
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Aplicanti
•

eligibili:

Intreprinderi (IMM-uri) care isi desfasoara

activitatea in Romania, centrate pe domeniul

depusa

cererea

de

rambursare

finala,

posibilitatea de a depune cererea de rambursare
finala pana la data de 15 februarie 2016.

TIC;
•

Intreprinderi (IMM-uri) care isi desfasoara

activitatea in Romania, in cadrul clusterelor
centrate
•

pe

domeniul

TIC;

Consortii (parteneriate) de IMM-uri care isi

desfasoara activitatea in Romania, in cadrul

Aceasta facilitate intra in vigoare o data
cu publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului
ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 si
se aplica proiectelor pentru care nu a fost
depusa cererea de rambursare finala pana la
data intrarii in vigoare a ordinului mentionat.

clusterelor centrate pe domeniul TIC.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Valoarea maxima finantarii: 3.240.000
lei (aproximativ 720.000 euro), la care se vor
adauga

cheltuielile

aferente

ajutorului

de

minimis, pana la 200.000 euro.

PNDR Masura 13: Subventii pentru zone
defavorizate 2016

Procentul de finantare: pana la 80%
din totalul cheltuielilor eligibile, diferentiat in
functie de activitatile proiectului.
Durata proiect: maxim 36 de luni.
Sursa: Ministerul Fodurilor Europene
Fermierii din zonele cu acces limitat la

POSDRU: Termenul de depunere a
cererilor de rambursare finale este 15
februarie

resurse

pot

beneficia

de

o

subventie

suplimentara de la APIA. Producatorii agricoli
sunt ajutati prin Masura 13 din PNDR 2014-

Ministerul

Fondurilor

Europene

–

Directia Generala Programe Capital Uman
acorda beneficiarilor proiectelor finantate din
Programul

Operational

2020 prin care se acorda sprijin financiar
zonelor montane si altor zone cu constrangeri
naturale.

Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), a

In concordanta cu Planul National de

caror implementare s-a finalizat pana la data de

Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 – 2020,

31 decembrie 2015 si pentru care nu a fost

sprijinul pentru zonele defavorizate se acorda in
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conformitate cu prevederile Fisei tehnice a

Sprijinul

acordat

in

cadrul

acestei

Masurii 13 – „ Plati pentru zone care se

submasuri este de tip compensatoriu. Prima

confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte

compensatorie este platita anual, ca suma fixa,

constrangeri specifice”.

acordata pe ha si reprezinta o compensatie
pentru

In cadrul Masurii 13 sprijinul se acorda
pentru trei submasuri: Submasura 13.1 – Plati
compensatorii in zona montana, Submasura
13.2 – Plati compensatorii pentru zone care se
confrunta

cu

semnificative,

constrangeri

Submasura

13.3

naturale
–

Plati

compensatorii pentru zone care se confrunta cu
constrangeri specifice.

pierderile

de

venit

si

costurile

suplimentare suportate de fermierii care incheie
angajamente

voluntare

anuale

pentru

continuarea activitatilor agricole in zonele
desemnate in conformitate cu art. 32 (2) din
Regulamentul (UE) 1305/2013. Cuantumul
platii compensatorii este de 86 euro/ha/an.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile
PNDR 2014 – 2020,

pentru suprafetele

Submasura 13.1 – Plati compensatorii

solicitate in cadrul acestei submasuri mai mari

in zona montana se adreseza fermierilor care

de 50 de ha, se aplica reducerea cuantumului

utilizeaza terenuri agricole situate in unitati

acordat

administrativ – teritoriale (UAT) eligibile

• 1-50 ha – 100% din prima acordata pe hectar;

stabilite

• 50,01-100 ha – 75% din prima acordata pe

prin

PNDR

2014-2020,

astfel:

pe

hectar

dupa

cum

urmeaza:

• Unitatile administrativ-teritoriale situate la

hectar;

altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,

• 100,01-300 ha – 50% din prima acordata pe

limitele acestora fiind acelea ale blocurilor

hectar;

fizice (identificate in Sistemul Integrat de

• peste 300 – 35% din prima acordata pe hectar.

Administrare si Control IACS), care apartin de

Conditiile de eligibilitate pentru accesarea

aceste

acestei

UAT;

submasuri

sunt

urmatoarele:

• Unitatile administrativ-teritoriale situate la

• Beneficiarul sprijinului trebuie sa se incadreze

altitudini medii intre 400-600 m si care au o

in categoria fermier activ, definita conform

panta medie egala sau mai mare de 15%,

Art.9 a Regulamentului (UE) 1307/2013,

limitele acestora fiind acelea ale blocurilor

O.U.G. nr. 3/2015 si Ordinului M.A.D.R. nr.

fizice (identificate in IACS), care apartin de

619/2015;

aceste

• Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete

UAT.

agricole localizate pe teritoriul Romaniei,
identificabila in IACS, incadrata in zona
eligibila pentru Zona Montana delimitata
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conform

prevederilor

Regulamentul

art.

32

(UE)

(2)

din

1305/2013;

culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa
fie

de

cel

putin

0,1

ha),

• Suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar

• Beneficiarul se angajeaza, anual, sa isi

parcelele eligibile au dimensiunea minima de

continue activitatea agricola pe terenurile

0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile

agricole

specifice SAPS, in cazul anumitor tipuri de

constrangeri

situate

in

zonele

afectate

de

naturale.

culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa
fie

de

cel

putin

0,1

ha),
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri

• Beneficiarul se angajeaza, anual, sa isi
continue activitatea agricola pe terenurile
agricole

situate

in

zonele

afectate

de

este de tip compensatoriu. Prima compensatorie
este platita anual, ca suma fixa, acordata pe ha
si reprezinta o compensatie pentru pierderile de

constrangeri naturale.

venit si costurile suplimentare suportate de
Submasura 13.2 – Plati compensatorii
pentru zone care se confrunta cu
constrangeri naturale semnificative

fermierii care incheie angajamente voluntare
anuale pentru continuarea activitatilor agricole
in zonele desemnate in conformitate cu art. 32

Se adreseaza fermierilor care indeplinesc
urmatoarele

conditii

de

eligibilitate:

• Beneficiarul sprijinului trebuie sa se incadreze
in categoria fermier activ, definita cf. Art. 9 din
Regulamentul (UE) 1307/2013, O.U.G. nr.
3/2015 si Ordinului M.A. D.R. nr. 619/2015;
• Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete
agricole localizate pe teritoriul Romaniei,
identificabila in IACS, incadrata in zona
eligibila pentru zone care se confrunta cu
constrangeri naturale semnificative, delimitate
conform

prevederilor

Regulamentul

art.

(UE)

32

(3)

din

(3) din Regulamentul (UE) 1305/2013. Nivelul
platii compensatorii este de 54 euro/ha/an.
Mentionam ca, in conformitate cu prevederile
PNDR 2014 – 2020,

pentru suprafetele

solicitate in cadrul acestei submasuri mai mari
de 50 de ha, se aplica reducerea cuantumului
acordat pe hectar, conform celor descrise la
submasura 13.1. In cazul in care in urma
aplicarii

acestei

reduceri,

valoarea

platii

compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior
celui

de

25euro/ha,

plata

compensatorie

acordata pe ha va fi in cuantum de 256 euro.

1305/2013;

• Suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar

Submasura 13.3 – Plati compensatorii

parcelele eligibile au dimensiunea minima de

pentru

0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile

constrangeri specifice

zone

care

se

confrunta

cu

specifice SAPS, in cazul anumitor tipuri de
4

Prin aceasta submasura se sprijina

venit si costurile suplimentare suportate de

financiar utilizarea terenurilor agricole situate in

fermierii care incheie angajamente voluntare

unitatile

se

anuale pentru continuarea activitatilor agricole

suprapun total sau partial cu Rezervatia

in zonele desemnate in conformitate cu art. 32

Biosferei

(4)

administrativ-teritoriale

Delta

fermierilor

Dunarii.

care

•

Se

indeplinesc

conditii

de

Beneficiarul

sprijinului

care

adreseaza

din

Regulamentul

Nivelul

eligibilitate:

euro/ha/an. Mentionam ca, in conformitate cu

este

de

70

se

prevederile PNDR 2014 – 2020, pentru

incadrezein categoria fermier activ, definita

suprafetele solicitate in cadrul acestei submasuri

conformart.

(UE)

mai mari de 50 de ha, se aplica reducerea

1307/2013, O.U.G. nr. 3/2015 si Ordinului

cuantumului acordat pe hectar, conform celor

M.A.D.R.

619/2015,

descrise la submasura 13.1. In cazul in care in

• Beneficiarul este utilizatorul unei suprafete

urma aplicarii acestei reduceri, valoarea platii

agricole localizate pe teritoriul Romaniei,

compensatorii/ha ar ajunge la un nivel inferior

identificabila in IACS, incadrata in zona

celui de 256/ha, plata compensatorie acordata

eligibila pentru zone care se confrunta cu alte

pe ha va fi in cuantum de 256/ha.
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a

Regulamentului

nr.

constrangeri

sa

compensatorii

1305/2013.

urmatoarele

trebuie

platii

(UE)

specifice,

delimitate

conform
In ceea ce priveste schemele de ajutor

prevederilor art. 32 (4) din Regulamentul (UE)

specific acordat producatorilor de lapte si

1305/2013;
• Suprafata minima a fermei este de 1 ha, iar
parcelele eligibile au dimensiunea minima de
0,3 ha (in cazurile prevazute de conditiile
specifice SAPS, in cazul anumitor tipuri de
culturi, suprafata minima a parcelei trebuie sa
fie

de

cel

putin

0,1

ha);

• Beneficiarul se angajeaza, pe baze anuale, sa
isi continue activitatea agricola pe terenurile
agricole

situate

constrangeri

in

zonele

afectate

de

naturale.

Sprijinul acordat in cadrul acestei submasuri
este de tip compensatoriu. Prima compensatorie
este platita anual, ca suma fixa, acordata pe ha
si reprezinta o compensatie pentru pierderile de

carne de vita/ovine/ caprine din zonele
defavorizate, acestea au fost implementate in
Romania in baza prevederilor Art. 68 al
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al consiliului
din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme
comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori in cadrul Politicii Agricole Comune
si de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru

agricultori,

de

modificare

a

regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003. In prezent,
Regulamentul 73 mentionat mai sus a fost
abrogat iar Statele Membre aplica prevederile
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Regulamentului

(UE)

nr.

1307/2013

al

efectueaza prin cererea unica de plata pe

Parlamentului European si al Consiliului din 17

suprafata. Fermierii depun anual doar o singura

decembrie 2013 de stabilire a unor norme

cerere unica de plata, chiar daca detin suprafete

privind platile directe acordate fermierilor prin

de teren in diferite localitati sau judete, in

scheme de sprijin in cadrul Politicii Agricole

termenul stipulat de legislatie – Ordinul

Comune si de abrogare a Regulamentului (CE)

M.A.D.R. nr. 620/2015 si Art.12, alin.2 din

nr. 637/2008 al Consiliului si a Regulamentului

Regulamentul

(CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Ca urmare,

Care este data limita pana cand APIA poate vira

aceste tipuri de ajutoare au fost eliminate din

acesti bani fermierilor? Dar data estimata de

actuala programare, sprijinul pentru animale

institutia dumneavoastra?

CE

nr.

809/2014.

fiind in acest moment acordat prin Ajutoarele
nationale tranzitorii dar si prin Schema de

Referitor la plata sprijinului aferent
Masurii 13, va informam ca institutia noastra va

sprijin cuplat, in sectorul zootehnic.

efectua platile catre beneficiarii masurii pana la
data de 30.06.2016. Mentionam ca in Campania

Incadrarea exploatatiilor in aceste zone

2015, la momentul depunerii cererilor unice de
Referitor la incadrarea exploatatiilor in
zonele eligibile pentru Masura 13: Fermierii
sunt informati la depunerea cererii asupra
zonelor eligibile pentru zonele defavorizate
(conform Anexa Cap. 8.2 – lista zonelor
eligibile M10, M11, M.13 din PNDR 20142020). Lista acestor zone este afisata si la
centrul judetean/centrele locale APIA si/sau
Primarii.

Hartile

zonelor

eligibile

plata, fermierii care au avut in desfasurare
angajamente pentru Masurile 211 – Sprijin
pentru zona montana defavorizata si 212 –
Sprijin pentru zonele defavorizate – altele decat
zona montana din PNDR 2007-2013 au avut
posibilitatea de a inchide aceste angajamente si
a deschide angajamente, noi, anuale pentru
Masura 13 din PNDR 2014-2020.

sunt

prezentate in PNDR 2014-2020 la SubCap.

Sursa: Finantare.ro

8.2.10. M13 – Plati pentru zone care se
confrunta cu constrangeri naturale sau cu alte
constrangeri specifice.
Cum

solicita

Referitor

la

fermierii

modalitatea

de

sprijinul
solicitare

a

sprijinului, va informam ca accesarea masurilor
de dezvoltare rurala (inclusiv Masura 13) se
6

Lista finantarilor de la stat pentru afaceri
in 2016

3. 135.000 de lei, ajutor de stat pentru
firmele cu cel putin 2 ani vechime
Firmele mici si mijlocii din Romania, cu
cel putin 2 ani vechime, pot obtine de la stat
finantari nerambursabile de pana la 135.000 de
lei (aproape 30.000 de euro, la cursul actual), in
Programul Comert 2016.
4. 120.000 lei de la stat pentru noile afaceri,

2016 aduce in acest an o serie de
finantari de la stat cuprinse intre 120.000 si
250.000 de lei pentru finantarea afacerii.
Procedurile se afla in dezbatere publica.

in noul Program START 2016
Firmele mici si mijlocii aflate la inceput
de drum vor putea lua un ajutor nerambursabil
de pana la 120.000 de lei (26.000 de euro) de la

1. 125.000 de lei de la stat pentru afaceri la

Guvern, pentru investitii, prin noul Program

sate

START 2016.
Antreprenorii vor putea obtine, in acest

Directia Politici Antreprenoriale din

an, finantari nerambursabile de la stat de pana la

Ministerul

Economiei

125.000 de lei (circa 27.700 de euro), pentru

propuneri si sugestii la adresa de email:

mici afaceri deschise la sate, in cadrul noului

directia.imm@imm.gov.ro

Program pentru firmele mici si mijlocii din

asteapta

observatii,

Sursa: Finantare.ro

mediul rural.
2. 250.000 de lei, ajutor de stat pentru

Sesiune de finantare pentru proiecte
culturale

fabricute IMM
In cadrul sesiunii din anul 2016, Uniunea
Guvernul vrea sa acorde ajutoare de stat

Arhitectilor din Romania scoate la concurs

de pana la 250.000 de lei (circa 55.000 de euro)

finantarea proiectelor publice propuse de terti

fabricutelor private, intr-un nou program de

din Fondul „Timbrul de Arhitectura„.

finantare a intreprinderilor mici si mijlocii,
destinat microindustrializarii. Cel putin 244 de
microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii

Status: ACTIV
Depunere pana la: 8.02.2016

(IMM) vor primi bani.
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Suma maxima: 30.000 lei

e) incurajarea colaborarii operatorilor din zone

Buget total: 265.000 lei

diferite ale tarii.

Potrivit

Legii

35/1994

si

a

OMCC

TIPURI DE PROIECTE:

2823/2003, din Fondul Timbrului Arhitecturii
(FTA) se pot finanta, in limita sumelor aprobate

Se definesc urmatoarele categorii de proiecte:

anual de Senat, proiecte cu caracter cultural si

1. Programele si proiectele proprii ale UAR

social din domeniul de manifestare si activitate

vor fi aprobate direct de catre Senat in limita

al UAR. Aceste proiecte pot fi propuse de

bugetului FTA. Conform strategiei cultural-

operatori culturali cu sediul in Romania:

sociale

•

organitatii non-guvernamentale care au
statut de persoane juridice de drept privat

institutii

publice

care

b)

UAR,

Centrul
Bienala

de

aceste

programe

sunt:

cultural

al

UAR;

Arhitectura

Bucuresti;

c) Bienala de Arhitectura de la Venetia;

care desfasoara activitati culturale;
•

a)

a

organizeaza

activitati culturale, altele decat cele care

d) Casele de Odihna si Cultura ale Arhitectilor;
e) Serviciul de Asistenta Sociala.

fac parte din programul minimal finantat

2. Alte proiecte sprijinite direct de UAR:

prin bugetul Statului.

a) Premii si burse speciale, subventii pentru
tinerii arhitecti;
b) Manifestari deosebite dedicate arhitectilor
seniori;
c) Proiecte culturale de socializare a membrilor

Principiile care vor sta la baza selectarii
proiectelor pentru finantare din FTA sunt

UAR;
d) Manifestari dedicate studentilor arhitecti.

urmatoare:

3. Proiecte externalizate de tipul

a) sustinerea obiectivelor incluse in statutul si

Observatorul Urban (OU), program cultural

strategia

apartinând UAR. Acestea vor trebui sa

cultural-sociala

a

UAR;

b) accesibilitate egala pentru toti aplicantii care

raspunda urmatoarelor doua conditii principale:

se inscriu in prevederile prezentului regulament;

a) Sa se incadreze in obiective principale ale

c) transparenta si monitorizare privind modul de

OU: având caracter civic, critic si de informare;

alocare

b) Bugetul lor sa nu depaseasca suma prevazuta

si

de

utilizare

a

fondurilor;

d) suma acordata prin finantare se va raporta la
repartizarea

teritoriala

a

colectarii

prin bugetul anual.

FTA;
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Aplicatiile acestor proiecte vor trebui sa

a documentelor de arhitectura (relevee, material

respecte un regulament-cadru propriu si un caiet

fotografic etc.) din România, privind strazi,

de concurs. Proiectele depuse vor fi evaluate si

galerii,

selectionate de catre un juriu format din board-

desfasurari, vederi detaliu si ansamblu, vederi

ul OU si un reprezentant al comisiei de selectie

aeriene

a proiectelor din cadrul UAR.

c) Monografii de cladiri monumentale (situare,
istoric,

Proiecte externalizate care nu sunt
predefinite de catre UAR, sprijinite direct de
UAR, supuse procedurii curente de selectie.
Acestea vor trebui sa respecte principiile expuse
in capitolul B.

scuaruri,

piete,

istoric,

planuri,

etc.;

valori,

descriere,

planuri,

sistem

constructiv, materiale, fatade, fotografii, autor,
executant,

comanditar);

d) Tratate, dictionare, ghiduri (cercetari de
istorie

si

teorie,

cronologii,

monografii

regionale, instrumente de lucru cu caracter

Conform statutului si strategiei UAR, dintre
proiectele externalizate vor fi incurajate cele
legate de:

enciclopedic,

indrumare

turistice

privind

obiecte de arhitectura, ansambluri, zone etc.);
e) Actiuni de salvgardare si punere in valoare a

a) Publicatii noi de specialitate (biografii de
arhitecti, monografii de localitati/ansambluri,
studii istorice pentru cladiri susceptibile de a
deveni monumente);

obiectivelor

cu

semnificatie

culturala;

f) Actiuni de incurajare efectuate de catre
tinerii arhitecti si membrii UAR in vederea
implicarii civice in probleme ce tin de cadrul

b) Publicatii vechi retiparite/reactualizate, carti
de memorii;

construit

al

localitatilor;

g) Ateliere, scoli de vara, workshop-uri ce

c) Salvgardarea arhivelor de arhitectura,
documente de arhitectura din România, machete
si relevee de cladiri;

implica dobândirea de catre tinerii arhitecti a
unei practici in meserii traditionale specifice
lucrarilor de restaurare a cladirilor.

d) Expozitii de arhitectura româneasca,
retrospective.

Plafonul maxim care poate fi solicitat este de
30.000 lei.
Tematici eligibile
Se acorda finantari nerambursabile pentru

a) Biografii de arhitecti notabili (studii,
profesori, exercitarea meseriei, lucrari, opere in
Lista

Monumentelor

Istorice,

evaluare,

proiecte culturale de interes national derulate
incepand din luna martie pana in data de 14
noiembrie 2015, in limita fondurilor bugetare

contributii la dezvoltarea domeniului etc.);
b) Producerea, conservarea si punere in valoare
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alocate cu aceasta destinatie, aprobate de

– 17 februarie 2016

Senatul UAR, in valoare totala de 265.000 lei.

•

Selectia: Joi-Sambata, 18 – 20 februarie

2016
Suma alocata va fi deblocata in trei transe a câte
de 30% (la semnarea contractului), 30% (la
acceptarea raportului intermediar) si de 40% (la
acceptarea raportului final de catre UAR).
Beneficiarii sunt rugati sa aiba in vedere faptul
ca ultima transa se deconteaza doar dupa ce
acestia au efectuat cheltuielile aferente.

•

Afisarea rezultatelor propuse de Comisia de

Selectie si Evaluare a Proiectelor: Luni, 22
februarie 2016
•

Primirea contestatiilor (**): Luni, Marti, 22,

23 februarie 2016, 10:00 – 16:00
•

Analiza si solutionarea contestatiilor:

Miercuri, 24 februarie 2016

Solicitările se trimit la adresa secretariatului

•

Insusirea de catre Senatul UAR a proiectelor

Uniunii Arhitectilor din Romania, str. Demetru

selectionate: Vineri, 26 februarie 2016

Dobrescu nr. 5, Bucuresti, Sector 1. Termen

•

limită pentru depunere la secretariatul UAR sau

februarie 2016

data postei 8 februarie 2016.

•

Afisarea rezultatelor definitive: Luni, 29

Termen incheiere contracte de finantare:

Miercuri, 30 martie 2016
N.B. Cererile de finantare scrise de mană nu vor

•

fi acceptate.

iunie 2016

Calendar:
•

Lansarea concursului: Joi, 24 decembrie

2015
•

Termen pentru formularea eventualelor

intrebari (*): Marti, 12 ianuarie 2016
•

Afisarea raspunsurilor la intrebari: Vineri,

15 ianuarie 2016
•

Depunerea proiectelor: 25 ianuarie – 8

•

Evaluarea intermediara: in saptamana 20-24

Finalizarea implemntarii proiectelor,

prezentarea Raportului Final si a decontului
final: Luni, 14 noiembrie 2016
•

Sesiunea de comunicari a rezultatelor

proiectelor: in saptamana 21-25 noiembrie 2016
•

Predarea decontului final revizuit (daca este

cazul): Luni, 12 decembrie 2016
Sursa: Uniunea Arhitectilor din Romania

februarie 2016, L-V: 9:00 – 15:00
•

Termen limita depunere la secretariatul

UAR sau data postei: Luni, 8 februarie 2016,
ora 15:00
•

Verificarea conformitatii administrative,

respectiv a eligibilitatii cererilor de finantare: 9
10

bunastarii

Cerere de propuneri de proiecte

Europeana,

prin

sale

prin

stimularea dezbaterii, a reflectiei si a

„Memorie istorica europeana”, programul
Europa pentru cetateni 2014-2020
Comisia

popoarelor

dezvoltarii de retele;

Agentia

•

incurajarea participarii democratice si

Executiva pentru Educatie, Audiovizual si

civice a cetatenilor la nivelul Uniunii,

Cultura (EACEA) de la Bruxelles, a deschis

printr-o mai buna intelegere de catre

cererea de propuneri de proiecte 2016 «

cetateni

Memorie istorica europeana » a programului

elaborare a politicilor si prin promovarea

Europa pentru cetateni componenta 1.

oportunitatilor de implicare societala si

a

procesului

Uniunii

de

interculturala si de voluntariat la nivelul
Status: ACTIV

Uniunii.

Depunere pana la: 01.03.2016
Tipuri de actiuni:

Buget: 100.000 euro/proiect

Componenta

Obiective generale:

«

Memorie

istorica

europeana » sprijina activitatile care incurajeaza
•

•

contributie

la

intelegerea

de

catre

reflectia

asupra

diversitatii

culturale

cetateni a Uniunii, a istoriei si diversitatii

europene si a valorilor comune in sensul cel

acesteia;

mai larg al termenului, tinand seama de

promovarea

cetateniei

europene

si

egalitatea de gen. Fondurile pot fi puse la

imbunatatirea conditiilor de participare

dispozitie pentru initiativele de reflectie asupra

civica si democratica la nivelul Uniunii.

cauzelor

regimurilor

totalitare

in

istoria

moderna a Europei si cele de comemorare a
victimelor acestora.
Aceasta componenta include, de asemenea,
Obiectivele specifice
realizate prin actiuni transnationale sau cu
dimensiune europeana:

activitati referitoare la alte momente decisive si
puncte de referinta din istoria europeana
recenta. In special, se va acorda preferinta
actiunilor care incurajeaza toleranta, intelegerea

•

sensibilizarea publicului cu privire la

reciproca, dialogul intercultural si reconcilierea

memoria, la istoria si valorile comune ale

ca mijloace de depasire a trecutului si de

Uniunii si la scopul Uniunii, si anume

construire a viitorului, in special vizand

promovarea pacii, a valorilor Uniunii si a

generatiile mai tinere.
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Pot depune proiecte: autoritatile locale si

utilizand formularul electronic de cerere de

regionale, organizatii non-profit si ale societatii

grant (e-formularul).

civile, asociatii ale supravietuitorilor, asociatii
culturale,

de

tineret,

educationale

si

de

cercetare, asociatii ale oraselor infratite.

Cererile pe hartie, trimise prin posta, prin fax
sau prin e-mail NU sunt acceptate in vederea
evaluarii ulterioare.

Bugetul maxim pentru un proiect: 100.000
Programul «Europa pentru Cetaṭeni» pune

euro.

accent pe :
Alte conditii:
•

se asteapta ca proiectele din cadrul

•

accesul echitabil al tuturor;

•

proiecte

transnationale

(tema

acestei componente sa includa diferite

transnationala sau parti interesate din

tipuri de organizatii (autoritati locale,

mai multe tari sau solicitantii vizeaza

ONG-uri, institute de cercetare etc.) sau

publicul din mai multe tari);

sa desfasoare diferite tipuri de activitati

•

dialog intercultural;

(cercetare,

•

promovarea voluntariatului.

educatie

nonformala,

dezbateri publice, expozitii etc.) sau sa
implice cetateni provenind din diferite

Cofinanṭarea pe aceasta componenta poate

grupuri tinta;

ajunge pana la 70%. Aceasta rata de finantare
din partea Comisiei Europene este rezultatul

•

•

un proiect trebuie sa implice organizatii

unei analize statistice, nu ar trebui sa fie afisata

din cel putin un stat membru.

in aplicaṭie.

se

acorda

prioritate

proiectelor

transnationale;
•

durata maxima a proiectului este de 18
luni.

Subventia se calculeaza pe baza unei finantari
forfetare care sa acopere toate costurile
eligibile:
•

actiuni;

Data limita pentru depunerea propunerilor: 2
martie 2015 (orele 12.00 la Bruxelles).

costurile directe cu personalul implicat in

•

cheltuielile de deplasare si cazare ale
participantilor la evenimente;

Pentru toate componentele / masurile, s-a creat

•

cheltuielile cu privire la/de

un sistem electronic de depunere a cererilor.

interpretare/traducere necesare pentru

Propunerile de proiecte trebuie sa fie depuse

punerea in aplicare a evenimentelor;
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•

•

•

costurile de comunicare/publicare legate

carton;

fabricarea

produselor

de evenimente;

farmaceutice;

costuri de coordonare generate de

produselor lemnoase; industrie metalurgica,

participarea mai multor organizatii;

fabricare constructii metalice, masini, utilaje si

costurile de cercetare si ale

echipamente;

instrumentelor IT necesare actiunilor

electronice,

pregatitoare in cadrul actiunilor

mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte

prevazute de proiect.

activitati traditionale nonîagricole (ex: olarit,

activitati

de

fabricare
etc.),

chimice,

prelucrare

a

produse

electrice,

pentru

activitati

brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii,
lemnului, pielii etc.), cat si pentru activitati
Sursa: Finantare.ro

turistice (ex: servicii agroturistice de cazare,
servicii turistice de agrement si alimentatie

PNDR: Fonduri europene pentru

publica).
De asemenea, sunt eligibile pentru
finantare

investitiile

pentru

furnizarea

de

servicii inclusiv constructii, reconstructii si/sau
modernizarea spatiilor si zonelor aferente
desfasurarii activitatilor (ex: medicale, sociale,

dezvoltarea activitatilor neagricole
Cei care au dezvoltat deja activitati
neagricole au posibilitatea sa isi modernizeze
afacerile prin intermediul fondurilor europene
nerambursabile,

disponibile

in

cadrul

Submasurii 6.4 – „Sprijin pentru investitii in
crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”,
din PNDR.
Potrivit

sanitarîveterinare;

reparatii

obiecte

consultanta,

casnice;

masini,

unelte,

contabilitate,

juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei
si

servicii

informatice;

administrative,

etc.),

servicii

precum

tehnice,

si

pentru

fabricarea de peleti si brichete din biomasa.
Solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar
nerambursabil acordat prin Submasura 6.4 –

Ghidului

solicitantului,

investitiile cu fonduri europene prin Submasura
6.4 se pot derula pentru activitati de productie

„Sprijin

pentru

investitii

in

crearea

si

dezvoltarea de activitati neagricole” sunt:
•

Microintreprinderi

si

intreprinderi

(ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte,

neagricole mici existente si nouîinfiintate

articole de marochinarie, articole de hartie si

(startîups) din spatiul rural;
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Fermieri sau membrii unor gospodarii

•

medicul veterinar cu drept de libera

agricole (autorizati cu statut minim pe PFA)

practica, care este organizat si

care isi diversifica activitatea de baza agricola

functioneaza in cadrul unui cabinet

prin dezvoltarea unei activitati neagricole in

medical veterinar individual in

zona rurala in cadrul intreprinderii deja

conformitate cu Legea 160/1998 pentru

existente, incadrabile in microîintreprinderi si

organizarea si exercitarea profesiunii de

intreprinderi mici, cu O micro-intreprindere este

medic veterinar;

considerata nou infiintata (start-up) daca este

•

medicul uman cu drept de libera practica

infiintata in anul depunerii Cererii de Finantare

care este organizat si functioneaza in

sau daca nu a inregistrat activitate pana in

cadrul unui cabinet medical individual in

momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult

conformitate cu Ordonanta Guvernului

de 3 ani fiscali consecutivi.

nr 124/1998 privind organizarea si
functionarea cabinetelor medicale.

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul
subîmasurii 6.4 „Sprijin pentru investitii in

Dovada

incadrarii

in

categoria

de

crearea si dezvoltarea de activitati neagricole in

microîintreprindere sau intreprindere mica se

zone rurale”, in functie de forma de organizare

face in baza Declaratiei privind incadrare

sunt:

intreprinderii in categoria microîintreprinderilor
si, dupa caz, mica, in baza Calculului pentru

•

persoana fizica autorizata;

•

intreprinderi individuale;

•

intreprinderi familiale;

•

societate in nume colectiv – SNC;

•

societate in comandita simpla – SCS;

•

societate pe actiuni – SA;

•

societate in comandita pe actiuni – SCA;

Programul National de Dezvoltare Rurala

•

societate cu raspundere limitata2 – SRL;

(PNDR) 2014-2020 are alocata o finantare

•

societate comerciala cu capital privat;

europeana in valoare de 8,12 milioane de euro,

•

societate agricola;

la care se adauga si o cofinantare din bugetul de

•

societate cooperativa agricola de gradul

stat de 1,34 miliarde de euro, fondul total de

1 si societati cooperative mestesugaresti

investitii ajungand astfel la circa 9,5 miliarde de

si de consum de gradul 1;

euro.

•

intreprinderile partenere sau legate, completate
in conformitate cu anexele Legii nr. 346/2004
privind stimularea infiintarii si dezvoltarii
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile
si completarile ulterioare.

cooperativa agricola de grad 1;
Sursa: Finantare.ro
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