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AFACERI EUROPENE

urmări eficientizarea procesului de
implementare
şi
reducerea
poverii
administrative, iar concentrarea tematică a
fondurilor va asigura obŃinerea unui impact
semnificativ al investiŃiilor, respectiv
continuitatea intervenŃiilor sustenabile din
actuala perioadă de programare.

FONDURI EUROPENE
2014-2020
Sistemul de implementare a va fi
mult mai eficient în perioada 2014-2020,
datorită
simplificării
structurii
instituŃionale. Totodată, sistemul va fi mai
bine coordonat, fiind stabilite atribuŃii de
autoritate de management numai la nivelul
a trei ministere:

Comisia Europeana
Europene din 2014:

şi

Fondurile

Statele membre şi regiunile trebuie să
acŃioneze rapid în vederea pregătirii
următoarei generaŃii de programe ale UE
pentru creştere economică. Comisarul UE
pentru politica regională, Johannes Hahn, a
informat statele membre şi regiunile că nu
este timp de pierdut în ceea ce priveşte
planificarea
programelor
fondurilor
structurale ale UE pentru perioada 20142020. Apelul la acŃiune survine după ce
membrii Comisiei pentru dezvoltare
regională a Parlamentului European au
adoptat o serie de rapoarte care, în
principiu, convin asupra unei reforme
radicale a politicii regionale.

Ministerul Fondurilor Europene
va fi autoritate de management pentru:
Programul
OperaŃional
Infrastructura
Mare, Programul OperaŃional Capital
Uman,
Programul
OperaŃional
Competitivitate şi Programul OperaŃional
AsistenŃă Tehnică;
•
Ministerul Dezvoltării Regionale
şi AdministraŃiei Publice va fi autoritate
de management pentru: Programul
OperaŃional
Regional,
Programul
OperaŃional Capacitate Administrativă,
respectiv pentru programele de cooperare
teritorială europeană;
•
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale va fi autoritate de
management pentru Programul NaŃional
pentru Dezvoltare Rurală, respectiv
Programul OperaŃional pentru Pescuit.
•

DispoziŃii generale aplicabile FEDR, FSE
şi Fondului de coeziune
ACOPERIREA
GEOGRAFICĂ
CONTRIBUłIILOR

A

Fiecare regiune europeană poate beneficia
de sprijin din partea FEDR şi FSE. Totuşi,

Coordonarea va Ńine seama de lecŃiile
învăŃate în perioada 2007-2013 şi va
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va exista o distincŃie între regiunile mai
puŃin dezvoltate, regiunile de tranziŃie şi
regiunile mai dezvoltate pentru a asigura
concentrarea fondurilor potrivit nivelului
produsului intern brut (PIB).

cheltuielilor. Prin urmare, se solicită ca
statele membre să instituie, până la
sfârşitul anului 2014, sisteme care să
permită beneficiarilor să transmită toate
informaŃiile pe cale electronică.

PROGRAMARE
CONSOLIDATĂ
REZULTATE

Hartă : Fondurile Structurale 2014 - 2020; Sursa: Comisia
Europeana

STRATEGICĂ
ORIENTATĂ SPRE

Comisia propune un proces de programare
orientat mai mult către rezultate pentru a
îmbunătăŃi
eficacitatea
programelor
politicii
de
coeziune.
Pe
lângă
condiŃionalităŃile ex post menŃionate mai
sus, Comisia propune introducerea, ca o
opŃiune, a unui tip specific de operaŃiune,
denumită planul comun de acŃiune. Planul
comun de acŃiune va fi definit şi gestionat
în funcŃie de realizările şi rezultatele
obŃinute, ceea ce va contribui la obiectivele
specifice ale unui program.
RAłIONALIZAREA GESTIUNII
CONTROLULUI FINANCIAR

ŞI

Este necesar ca sistemul de gestiune şi
control să găsească un echilibru între
costurile şi riscurile implicate. Rolul
Comisiei în reexaminarea ex ante a
sistemelor naŃionale de gestiune şi control
va fi proporŃional, utilizând o abordare
bazată pe risc. Programele de mici
dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare
a Comisiei. Abordarea bazată pe risc
reduce
costurile
administrative
şi
consolidează asigurarea, întrucât resursele
Comisiei sunt folosite mai eficient şi
direcŃionate către zonele în care riscurile
sunt mai ridicate.

Hartă : Eligibilitate politica de coeziune 2014 - 2020; Sursa:
Comisia Europeana

ORIENTAREA CĂTRE
„E-COEZIUNE”
Gestionarea datelor electronice poate
reduce în mod semnificativ sarcina
administrativă, îmbunătăŃind în acelaşi
timp capacitatea de control a proiectelor şi
Politica de coeziune 2014 - 2020; Sursa: Comisia Europeana
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PRINCIPALELE
CARACTERISTICI
ALE VIITORULUI PROCES DE
PROGRAMARE:
· concentrarea tematică asupra priorităŃilor
Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere
inteligentă,
durabilă
şi
incluzivă”,
transpusă în Cadrul Strategic Comun
(CSC) la nivel european;
· un cadru unic de programare la nivelul
fiecărui Stat Membru – numit Contract
/Acord de Parteneriat (C/AP) 2014-2020
(care să înlocuiască actualul Cadru
Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013)
şi care va acoperi instrumentele structurale
şi fondurile destinate dezvoltării rurale şi
pescuitului, respectiv: Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR),
Fondul Social European (FSE), Fondul de
Coeziune (FC), FEADR (Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi
FEPM (Fondul European pentru Pescuit şi
afaceri
Maritime);
aceste
fonduri,
programate prin CSC, vor contribui la
realizarea obiectivelor Uniunii privind o
creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă;
•
posibilitatea de a putea elabora
programe
multi-fond
în
cazul
implementării instrumentelor structurale;
•
oportunităŃi
extinse
pentru
abordarea teritorială a programării;
•
· un accent crescut pe performanŃa
şi monitorizarea rezultatelor;
•
· orientarea specifică a cheltuielilor
către realizarea priorităŃilor Uniunii şi
delimitarea clară a sumelor alocate în acest
scop;
•
· impunerea unor condiŃionalităŃi
macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru
accesarea/cheltuirea fondurilor;
•
· simplificarea procesului de
implementare şi un mai bun management
al fondurilor.
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ORIENTĂRI
METODOLOGICE
PENTRU
PROGRAMAREA
FONDURILOR
EUROPENE
DESTINATE UNEI DEZVOLTĂRI
INTELIGENTE,
DURABILE
ŞI
INCLUZIVE 2014-2020

Orientările metodologice de programare
vor fi adaptate/completate pe parcurs, în
funcŃie de o serie de decizii importante
care vor fi adoptate la nivel naŃional în
cursul anului 2012. Cele mai importante
dintre acestea sunt evidenŃiate mai jos.

Orientările metodologice au în vedere, în
principal, stabilirea unor linii directoare
pentru procesul de programare pentru
perioada
2014-2020.
Orientările
metodologice descriu astfel principalele
elemente ale diverselor tipuri de
documente programatice care urmează să
fie elaborate, precum şi etapele procesului
de programare – inclusiv metodele de
analiză a nevoilor de dezvoltare, de
formulare a strategiei şi de desfăşurare a
procesului de consultare în parteneriat. Se
au în vedere, de asemenea, o serie de
aspecte operaŃionale, precum definirea
atribuŃiilor
principalelor
entităŃi
participante la proces, cât şi modul în care
va fi realizată construcŃia instituŃională
care va susŃine viitoarele programe
operaŃionale.

În scopul îmbunătăŃirii implementării
politicii de coeziune în România pentru
perioada 2014-2020, în special având în
vedere nivelul redus al absorbŃiei pentru
perioada 2007-2013, prezentele orientări
metodologice pleacă de la premisa
necesităŃii unei noi abordări programatice,
cu următoarele caracteristici principale:

Toate aspectele care nu sunt detaliate în
actualele orientări metodologice, vor fi
clarificate ulterior, sub forma unor Fişe, ce
se vor constitui în Anexe la Orientările
metodologice. Fisele vor fi dezvoltate de
MAEur pe baza documentelor subsecvente
propunerilor de regulamente elaborate de
către Comisia Europeană şi în funcŃie de
evoluŃiile decizionale pe plan european şi
naŃional.
La momentul actual, există o multitudine
de opŃiuni şi întrebări deschise privind
abordarea procesului de programare pentru
perioada 2014-2020, multe dintre acestea
neputând fi clarificate decât după
definitivarea cadrului legislativ la nivel
european. Pe de altă parte, adoptarea cu
întârziere a unor decizii la nivel naŃional
poate crea dificultăŃi mari în recuperarea
timpului
pierdut
în
procesul
de
programare.

un accent deosebit, încă din stadiul
incipient al procesului de programare,
asupra sistemului şi regulilor de
implementare a programelor;
concentrarea asupra unui număr
relativ redus de priorităŃi/obiective
tematice
şi
domenii
majore
de
intervenŃie/priorităŃi de investiŃii, în
vederea maximizării impactului fondurilor
şi asigurării unei eficienŃe crescute în
procesul de management;
un proces de consultare partenerială
bine gestionat;
asigurarea capacităŃii administrative
adecvate a structurilor desemnate cu
managementul programelor operaŃionale;
stabilirea mecanismelor pentru
eliminarea obstacolelor administrative şi
legislative care împiedică implementarea
fără probleme şi la timp a proiectelor;
dezvoltarea unui portofoliu solid de
proiecte mature şi a unor scheme
financiare de diverse tipuri şi valori, care
să acopere cel puŃin primii 3 ani de
implementare.
În termeni operaŃionali, orientările
metodologice au în vedere crearea
condiŃiilor pentru un număr suficient de
proiecte
aprobate
şi
o
creştere
semnificativă a fondurilor absorbite
începând cu primul an de implementare.
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Acesta ar trebui să reprezinte un obiectiv
principal al procesului de programare
pentru perioada 2014-2020.
Un element esenŃial care va fi luat în
considerare este ca procesul de programare
pentru perioada 2014-2020 să se
concentreze pe acele aspecte care pot duce
la o creştere reală a cheltuirii fondurilor,
precum şi la stabilirea unor Ńinte realiste de
absorbŃie. Capacitatea actuală de absorbŃie
a fondurilor va juca un rol central în
procesul de negociere cu Comisia
Europeană pentru următoarea perioadă de
programare.
ConsideraŃii
generale
documentele de programare

Documente de planificare şi politicile
relevante la nivel naŃional – care vizează
aceeaşi perioadă de programare sau o
perioadă mai scurtă, dar care au un impact
asupra procesului de planificare sau în ceea
ce priveşte obiectivele stabilite (precum
Programul NaŃional de Reformă, strategiile
în domeniul energetic, alte strategii
sectoriale de actualitate etc.)
Sursa: Orientări metodologice pentru programarea fondurilor
europene destinate unei dezvoltări inteligente, durabile şi
incluzive 2014-2020, iunie 2012

DOCUMENTUL DE
PROGRAMARE
2014-2020

privind

În elaborarea documentelor de programare
pentru perioada 2014-2020 se vor avea în
vedere atât reglementările europene şi
naŃionale în domeniu, cât şi alte documente
programatice şi strategice specifice la nivel
european şi naŃional, după cum urmează:

Acordul
Acordulde
ulde Parteneriat 20142014-2020 - aprobat
de CE pe 06.08.2014

PROGRAME
OPERAȚIONALE
2014-2020

Strategiile europene orizontale/ sectoriale
cu impact asupra priorităŃilor de dezvoltare
şi obiectivelor care trebuie atinse de Statele
Membre: precum Strategia Europa 2020
(inclusiv
cele
şapte
‘iniŃiative
emblematice’ – flag ships), strategiile
pentru creştere şi ocupare, etc.;

- aprobat de CE pe 25.02.2015

Regulamentele europene privind Politica
de Coeziune, Politica Agricolă Comună şi
Politica Comună în domeniul Pescuitului,
Cadrul Strategic Comun, precum şi
regulamentele specifice pentru fiecare
Fond în parte, inclusiv cele pentru FEADR
şi FEPM;

Programul Operational Capacitate Administrativa

Constrângerile
financiare
şi
condiŃionalităŃile la nivel european, care
determină alocările financiare la nivelul
fiecărui Stat Membru sau la nivel
sectorial/regional; fondurile disponibile şi
restricŃiile aferente;

Programul Operational Capital Uman 20142014-2020

are o alocare
financiară de aproximativ 5,05 miliarde
euro, din care 4,22 miliarde euro
contribuţia din Fondul Social European, iar
aproximativ 105 milioane euro reprezintă
fondurile provenite din iniţiativa „Locuri de
muncă pentru tineri”.

20142014-2020 - aprobat de CE pe 25.02.2015

Programul
Operaţional
Capacitate
Administrativă, este un program strategic
de referinţă pentru administraţia publică
din România, are o alocare financiară de
aproximativ 658 milioane euro, din care 553
milioane euro contribuţia din Fondul Social
European.
Programul Operational Asistenta Tehnica 201420142020 -
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aprobat de CE tot decembrie 2014,

are o alocare financiară de aproximativ 251
milioane euro, din care 212 milioane euro
contribuţia UE (Fondul European de
Dezvoltare Regională).

21,82 MILIARDE EURO ALOCAREA FINANCIARA A
ROMANIEI IN CADRUL
POLITICII DE COEZIUNE
2014 – 2020

Programul
Programul Operational Competitivitate 201420142020 - aprobat de CE pe 19.12.2014 aprobat de
CE pe 18.12.2014 are

o alocare financiară de
aproximativ 1,58 miliarde euro, din care
1,33 miliarde euro contribuţia UE (Fondul
European de Dezvoltare Regională).
Programul Operational Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate - aprobat de CE pe 28.11.2014
Programul

Operational

Infrastructura

Mare

20142014-2020 (vers oficiala transmisa CE oct

Programul
Operaţional
Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020,
care beneficiază de cea mai mare alocare
de fonduri europene, de circa 9,4 miliarde
euro (la care se adaugă o cofinanţare
naţională de circa 2,4 miliarde euro) şi
este finanţat atât din Fondul European de
Dezvoltare Regională, cât şi din Fondul de
Coeziune.
2014)

Programul National de Dezvoltare Rurala 201420142020 - aprobat de CE pe 26.05.2015 alocat
un buget in valoare de 9,85 miliarde de
euro
Programul Operational Regional 20142014-2020
(vers oficiala actualizata si transmisa CE apr

Programul Operaţional Regional a
fost de asemenea aprobat de Comisia
Europeană, iar alocarea pentru acesta este
de 7,91 miliarde euro, din care 6,7
miliarde euro contribuţia UE (Fondul
European de Dezvoltare Regională).
2015)

Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri
Maritime 20142014-2020 (vers oficiala apr 2015)

În perioada 7-8 februarie 2013 a avut loc,
la Bruxelles, Summit-ul european privind
Cadrul Financiar Multianual (CFM) al
Uniunii Europene pentru perioada 20142020.
CFM este un mecanism menit sa asigure
previzibilitatea cheltuielilor UE si, in
acelasi timp, respectarea unei discipline
bugetare stricte. El nu reprezinta bugetul
UE pentru o perioada de sapte ani, ci
defineste sumele maxime („plafoanele”)
pentru fiecare domeniu de cheltuieli
majore din bugetul Uniunii si stabileste, de
fapt, prioritatile politice pentru anii
urmatori reprezentand, prin urmare, atat un
cadru politic cat si unul bugetar.
Noul Cadru Financiar Multianual este
aplicabil pe o perioada de sapte ani, intre
2014 si 2020, si a fost elaborat pentru o
Uniune Europeana care cuprinde 28 de
state membre, pornind de la ipoteza ca, in
2013, Croatia va adera la Uniunea
Consiliul a convenit asupra unui plafon
global de cheltuieli de 959,988 miliarde
Euro, alocat pe cinci capitole:
•
Crestere inteligenta si favorabila
incluziunii - 451,194 miliarde Euro
(47%)
•
Crestere durabila: Resurse naturale
- 374.395 miliarde Euro (39%)
•
Europa in lume - 57.599 miliarde
Euro (6%)
•
Administratie - 57.599 miliarde
Euro (6%)
•
Securitate si cetatenie - 19.200
miliarde (2%)
Aceste cifre nu includ o serie de
instrumente de flexibilitate care sunt in
mod traditional in afara CFM, deoarece nu
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sunt „programabile” (rezerva pentru
ajutoare de urgenta, Fondul european de
ajustare la globalizare, Fondul de
solidaritate, instrumentul de flexibilitate).
Principalul instrument de reducere a
decalajelor dintre regiunile Europei este
Politica de Coeziune (PC), care, prin
intermediul Fondului European de
Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul
Social European (FSE) si Fondul de
Coeziune (FC), va finanta urmatoarele
obiective in statele si regiunile membre:
"Investitii pentru crestere economica si
locuri de munca" (obiectiv finantat din
toate fondurile) si "Cooperare Teritoriala
Europeana" (finantat doar de FEDR)
Fondul de Coeziune va sprijini proiecte in
domeniul mediului si de transport transeuropene.
Sprijinul necesar pentru dezvoltarea
capitalului uman va fi asigurat, in cadrul
Politicii de Coeziune, de FSE, printr-un
procent corespunzator,:
•
25 % din alocarea financiara pentru
regiunile mai putin dezvoltate (7 din
cele 8 regiuni de dezvoltare ale
Romaniei)
•
40 % din alocarea financiara pentru
regiunile in tranzitie (Bucuresti Ilfov)
•
52 % in regiunile mai dezvoltate
Pentru capitolul Coeziunea economica,
sociala si teritoriala alocarea financiara (la
nivel european) este de 325,149 miliarde
euro din care:
•
Alocarea
financiara
pentru
Obiectivul "Investitii pentru crestere
economica si locuri de munca", se va
ridica la un total de 313,197 miliarde de
euro:
- 164,279 miliarde Euro pentru regiunile
mai putin dezvoltate (regiunile ce au
PIB sub 75% din media europeana,
categorie in care se incadreaza 7 din cele
8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei)
- 31,677 miliarde Euro pentru regiunile
de tranzitie (regiunile care au PIB intre
75% si 90% din media europeana,
categorie in care se incadreaza si
Regiunea de Dezvoltare Bucuresti Ilfov)

- 49,492 miliarde Euro pentru regiunile
mai dezvoltate (regiuni care au PIB
peste 90% din media europeana)
- 362,66 miliarde Euro pentru Fondul de
coeziune
Resursele financiare alocate pentru
Obiectivul
"Cooperare
teritoriala
europeana" se vor ridica la un total de
8,948 miliarde euro si vor fi distribuite
dupa cum urmeaza:
o
6,627 miliarde euro pentru
cooperarea transfrontaliera
o
1,822 miliarde de euro
pentru cooperarea transnationala
o
500 milioane Euro pentru
cooperarea interregionala
•

o

Un procent de 0,35% din alocarea globala
va fi alocata pentru Asistenta Tehnica.
Asistenta va fi utilizata pentru a sprijini
consolidarea institutionala si a capacitatii
administrative
a
statelor,
pentru
gestionarea eficienta a fondurilor si in
identificarea si realizarea de proiecte
prioritare,
in
cadrul
programelor
operationale, pentru depasirea provocarilor
economice actuale.
La initiativa Comisiei, pentru actiuni
inovatoare in domeniul dezvoltarii urbane
durabile, vor fi alocate 330 milioane euro.
Prin CFM 2014 – 2020 Romania are
alocata, pentru Politica de Coeziune, suma
de 21,825 miliarde Euro, suma care va fi
indexata cu inflatia de-a lungul celor sapte
ani. Pentru ca Romania se afla intr-un
program de asistenta, cu Uniunea
Europeana
si
Fondul
Monetar
International,
va
beneficia
de
o
prefinantare de 4% din aceasta suma.
Totodata rata de cofinantare de 85% pentru
proiectele
finantate
din
Fondurile
Structurale va putea ajunge la 95% Noul
Cadru Financiar Multianual, inclusiv
prevederile referitoare la alocarile pentru
Romania, va intra in vigoare odata cu
aprobarea acestuia de catre Parlamentul
Europeană. Sursa:www.fonduri-ue.ro
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Politica de Coeziune a UE
2014 - 2020. Viitorul FS&C,
FEADR, FEPAM 2014 – 2020
Arhitectura Politicii de coeziune
2007 - 2013
2014 - 2020
Obiective

Fonduri

Convergenta

FEDR
FSE
FC

Competivitate
si ocuparea
fortei de
munca
Cooperare
teritoriala
europeana

FEDR
FSE

FEDR

Tinte

Investitii
pentru
dezvoltare
si locuri de
munca

Cooperare
teritoriala
europeana

CALENDAR FONDURI
STRUCTURALE 2014 – 2020
Calendarul

Categorii
de regiuni
- Regiuni
mai putin
dezvoltate;
- Regiuni in
tranzitie.
- Regiuni
mai
dezvoltate.

al Fondurilor Structurale

Fonduri

cuprinde toate evenimentele importante

FEDR
FSE
FC

privind

aprobarea

Programelor

Operationale pentru perioada 2014-2020,
FEDR
FSE

FEDR

precum si lansarea primelor apeluri de
proiecte aferente acestor programe.
Calendarul este actualizat pe masura
derularii evenimentelor.

Fonduri structurale cu termen limita

Programe de finantare

Termen limita

POC
2014-2020
–
1.2.3
Parteneriate pentru transfer de 11 aug 2015
cunostinte
POC
2014-2020
–
121
Intreprinderi
nou-infiintate 11 aug2015
inovatoare

Programul Operational Regional 20142020 a fost aprobat in luna iunie 2015, la
Bruxelles.
i isi propune sprijinirea
intreprinderilor mici si mijlocii, facilitarea
unui acces mai bun la servicii sociale,
comunitare si de sanatate, investitii pentru
imbunatatirea calitatii vietii la oras, pentru
crearea si amenajarea de spatii verzi,
pentru un transport accesibil si curat si
pentru
dezvoltarea
zonelor urbane
defavorizate...

POC 2014-2020 – 1.1.1 Clustere
18 aug2015
de inovare
POC 2014-2020 – 1.1.1 Investitii
pentru departamentele de CD ale 18 aug 2015
intreprinderilor
POC 2014-2020 – 1.1.1 Proiecte
de investitii pentru institutii 25 aug 2015
publice CD/ universitati
POC 2014-2020 – 1.1.4 Atragerea
de personal cu competente 1 sept 2015
avansate din strainatate
POC
2014-2020
–
1.2.1
Intreprinderi inovatoare de tip –
start-up si spin-off
PNDR 2014-2020 – 4.1: Investitii
30 oct 2015
in exploatatii agricole
PNDR 2014-2020 – 6.1: Sprijin
30 oct 2015
privind instalarea tinerilor fermieri
PNDR
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2014-2020

–

4.1a: 30 oct 2015

Investitii in exploatatii pomicole

Se vor lansa primele masuri de finantare prin PO
Competitivitate 2014-2020

mai 2015

PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin
pentru investitii in procesarea / 30 oct 2015
marketingul produselor agricole

PNDR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia
Europeana

26 mai 2015

PNDR 2014-2020: CE a transmis Romaniei
scrisoarea de conformitate

11 mai 2015

Prima versiune oficiala a Programului pentru
Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020

20 aprilie 2015

POAT 2014-2020: Ghidul solicitantului – spre
consultare publica

30 martie 2015

PO Competitivitate 2014-2020, axa 2: Ghidul
solicitantului pentru beneficiarii privati – spre
consultare

27 martie 2015

Se vor lansa primele masuri de finantare prin
PNDR 2014-2020

25 martie 2015

POC 2014-2020: Ghidul unic al solicitantului Axa
Prioritara 1 a fost publicat spre consultare

5 martie 2015

PNDR
2014-2020
–
4.2a:
Investitii
in
procesarea
/
30 oct 2015
marketingul
produselor
din
sectorul pomicol
PNDR 2014-2020 – 4.3:
Investitii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole si
silvice – irigatii

30 oct
2015

PNDR 2014-2020 – 6.2:
Sprijin pentru infiintarea de
activitati non‐agricole

PNDR 2014-2020 – 6.3:
Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici

30 oct
2015

30 oct
2015

PNDR 2014-2020 – 6.4:
Sprijin pentru investitii in
crearea si dezvoltarea de
30 oct
2015

Comisia Europeana a adoptat programele
operationale Capital Uman si Capacitate
Administrativa

25 februarie 2015

Organizarea dezbaterii publice pentru Programul
Operational Infrastructura Mare 2014-2020

19 ian 2015

CE a adoptat primele doua programe
operationale: PO Competitivitate si PO Asistenta
Tehnica

22 dee 2014

Programul Operational Infrastructura Mare 20142020 a fost transmis catre CE

16 oct 2014

Transmiterea oficiala a primelor Programe
Operationale

13 aug 2014

Acordul de Parteneriat a fost validat

5 aug 2014

Dezbatere pe marginea versiunilor actualizate ale
programelor operationale 2014-2020

24 iul 2014

Romania a trimis oficial CE propunerea
actualizata de Acord de Parteneriat 2014-2020

8 iulie 2014

Primele versiuni ale PO Competitivitate si PO
Infrastructura Mare – in dezbatere publica

29 ian 2014

activitati non‐agricole

POC 2014-2020: Schema de
31 dec
ajutor de stat pentru investitiile
2020
in CDI
POC 2014-2020: Schema de
minimis pentru start-up-uri si
spin-off-uri

31 dec
2020

Evenimente
Descrierea evenimentului

GRANTURI
Data

A. Finantari nerambursabile cu termen limita
Se va lansa apelul Masuri integrate pentru tinerii
inactivi dar si alte masuri din PO Capital Uman
2014-2020

iulie 2015

PO Infrastructura Mare 2014-2020 a fost aprobat
de catre Comisia Europeana

10 iulie 2015

POR 2014-2020 a fost aprobat de catre Comisia
Europeana

23 iunie 2015

POR 2014-2020 Primele ghiduri ale solicitantului
vor fi publicate

mai 2015

Se vor lansa primele masuri prin PO Capacitate
Administrativa 2014-2020

mai 2015

Programe de finantare

Termen limita

INTERREG Europe

31 iul 2015

Proiecte culturale – sesiunea de finantare
III/2015

31 iul 2015

Mobilizam excelenta – Eco-inovatie

31 iul 2015

Mobilizam excelenta – Design urban

31 iul 2015

Apel BiodivERsA 2015 pentru propuneri
proiecte de cercetare Pan-Europene

20 iul 2015
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Competitie de proiecte sociale: Starurile
Competitiei
Programul de Granturi „Raiffeisen
Comunitati”, editia 2015

Cerere de propuneri – Banca Europeana de
Investitii propune o noua sponsorizare
EIBURS

30 sept. 2015

10 aug 2015

Cerere de propuneri de proiecte – domeniul
energie, Mecanismul de interconectare a
Europei (MIE)

30 sept. 2015

Programe de finantare dedicate romanilor din
13 aug 2015
strainatate

Cerere de propuneri „Finantarea fundatiilor
politice la nivel european”

30 sept. 2015

Fondul Special pentru copii – Sprijin si suport
25 aug 2015
financiar pentru 100 de copii aflati in
dificultate

Cerere de propuneri „Subventii pentru
partidele politice la nivel european”

30 sept. 2015

LIFE+ Cerere de propuneri 2015

30 sept. 2015

Programul de Cooperare Transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2014-2020

30 sept. 2015

Fonduri nerambursabile pentru cercetare
stiintifica pe tema gastroenterologiei

23 iul 2015
1 aug 2015

Orizont 2020: Fonduri nerambursabile pentru 27 aug 2015
prevenirea dezastrelor
Apel Orizont 2020: Securitatea Digitala –
27 aug2015
Securitate cibernetica si confidentialitatea
datelor
Apel Orizont 2020 – Servicii electronice de
27 aug 2015
incredere
Apel Orizont 2020 – Tema 2: Rezistenta la
dezastre – Protejarea si securizarea societatii, 27 aug 2015
inclusiv adaptarea la schimbarile climatice
Cereri de propuneri de proiecte „Angajament
democratic si participare civica”, programul 1 sept. 2015
Europa pentru cetateni 2014-2020
Cerere de propuneri Initiativa Voluntari UE
pentru ajutor umanitar: Asistenta tehnica
pentru organizatiile de trimitere

1 sept. 2015

Fonduri nerambursabile pentru agricultura
sustenabila

1 sept. 2015

Erasmus+: Cooperare pentru inovare si
schimbul de bune practici – Consolidarea
capacitatilor in domeniul tineretului

2 sept. 2015

Programul Erasmus+ Cerere de propuneri 20152 sept. 2015
Apel pentru proiecte europene comune de
cercetare in domeniul apelor

14 sept. 2015

HERCULE III – Asistenta tehnica pentru
combaterea fraudei in UE

15 sept. 2015

NATO: Programul Stiinta pentru Pace si
Securitate
Erasmus+: Realizarea de experimente in
materie de politici in sectorul invatamantului
scolar

1 oct 2015

1 oct 2015

Programul Erasmus+ Cerere de propuneri 20151 oct. 2015
LIFE+ Cerere de propuneri 2015

1 oct. 2015

Finantare pentru activitati internationale de
tineret

1 oct. 2015

LIFE+ Cerere de propuneri 2015

7 oct. 2015

Apel Orizont 2020: Imbunatatirea performantei
10 oct. 2015
si introducerea vehiculelor electrice in reteaua
si grila de transport
Orizont 2020: Guvernanta inteligenta,
rezilienta retelelor si furnizare simplificata de 15 oct. 2015
inovare a infrastructurii
Orizont 2020: Premiul pentru Femeile
Inovatoare
LIFE+ Cerere de propuneri 2015

20 oct 2015
30 oct 2015

Cerere de propuneri Initiativa Voluntari ai UE
pentru ajutor umanitar: Detasarea de voluntari, 30 oct 2015
inclusiv stagii de ucenicie pentru profesionisti
Concurs de proiecte pentru tinerii din Regiunea
31 oct 2015
Centru

Proiecte agricole pilot pentru testarea
sistemelor de remunerare bazate pe
performanta in vederea imbunatatirii
biodiversitatii

15 sept. 2015

LIFE+ Cerere de propuneri 2015

15 sept. 2015

Programul de granturi post-doctorale Fulbright
6 noi 2015
2016-2017

Apel Orizont 2020: Modalitati inovative de a
16 sept. 2015
face cariera si educatia stiintifica cat mai
atragatoare pentru tineri
Orizont 2020: Sensibilizare publica
16 sept. 2015
paneuropeana – expozitii care sa angajeze
cetatenii in stiinta
HERCULE III – Formare si studii in domeniul 22 sept. 2015
juridic
HERCULE III – Formare in domeniul
29 sept. 2015
combaterii fraudei

Apel BiodivERsA 2015 pentru propuneri
proiecte de cercetare Pan-Europene

noi. 2015

Granturi SEE finantate prin Fondul pentru
Relatii Bilaterale

31 dec. 2015

Programul de asistenta nerambursabila
germana 2015-2016: Training si consultanta
gratuita pentru dezvoltare

31 dec. 2016

Programul de asistenta nerambursabila
31 dec. 2016
germana 2015-2016: Cooperare pentru formare
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Programul de asistenta nerambursabila
germana 2015-2016: Cooperare pentru Buna
Guvernare

31 dec. 2016

Cerere de propuneri de proiecte: Cooperare
Internationala in Educatie si Cercetare –
Europa de Est, Sud-Est si Centrala

29 dec. 2017

B. Finantari nerambursabile fara termen limita
Programe de finantare
Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in
afaceri
Programul national pentru sustinerea mestesugurilor si
artizanatului
Programul national „Femeia manager”
Programul UNCTAD / EMPRETEC Romania 2015
Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de
incubatoare tehnologice si de afaceri
Granturi SEE pentru jurnalisti, bloggeri si fotojurnalisti
Schema de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea
investitiilor cu impact major in economie
Programul de donatii software TechSoup Romania
Finantare pentru activitati internationale de tineret
Europa pentru cetateni 2014-2020
ONG-urile din Romania sunt invitate sa participe la Programul
WEB-ONG
Google AdGrants: publicitate online in valoare de 10.000 de
dolari/lunar, pentru ONG-uri
Programul de finantare a consultantei in afaceri BAS Romania

SUBVENTII
Subventionarea motorinei
· Subventii APL, Subventii Companii,
Subventii ONG, Subventii Persoane Fizice
Sprijinirea financiara pentru activitatile din
sectorul
vegetal,
zootehnic,
al
imbunatatirilor funciare si al organizarii si
sistematizarii
teritoriului,
prin
subventionarea pretului motorinei. 16 iulie 2015
Cerere de propuneri „Subventii pentru
partidele politice la nivel european”
Prezenta cerere de propuneri se refera la
cererile de subventionare pentru exercitiul
financiar 2016 care acopera perioada de

activitate cuprinsa intre 1 ianuarie 2016 si
31 decembrie 2016..
17 iunie 2015 ·, Subventii APL
Programul Casa Verde – persoane fizice
Program momentan inactiv, va fi relansat
in 2015 Obiectiv Scopul programului il
reprezinta imbunatatirea calitatii aerului,
apei si solului prin reducerea gradului de
poluare cauzata de arderea lemnului si a
combustibililor fosili utilizati…
16 iunie 2015 · Subventii Persoane Fizice

Programul
pentru
dezvoltarea
abilitatilor antreprenoriale in randul
tinerilor si facilitarea accesului la
finantare – START
Programul START este o schema de ajutor
de minimis. Obiectivul sau il constituie
stimularea infiintarii de noi intreprinderi
mici
si
mijlocii,
imbunatatirea
performantelor economice ale celor
existente, cresterea potentialului de
accesare a surselor de finantare si
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale
ale intreprinzatorilor in scopul implicarii
acestora in structuri economice private.
12 iunie 2015 · Subventii Companii
Programul national pentru sustinerea
mestesugurilor
si
artizanatului
Subventii Companii Beneficiarii prezenti
la targuri vor putea organiza la standul
propriu pentru vizitatorii interesati, sesiuni
de ateliere de lucru. Se estimeaza
participarea a minimum 200 de operatori
economici cu obiect de activitate in
domeniul mestesugurilor si artizanatului.
14 mai 2015
Programul national „Femeia manager”
Subventii Companii Pot beneficia de ajutor
financiar
nerambursabil
microintreprinderile, persoanele fizice
autorizate (PFA) care desfasoara activitati
economice in mod independent sau
intreprinderile individuale conduse de
11

femei, cu o vechime de maxim 3 ani de la
inscrierea in Registrul Comertului.
14 mai 2015,
Programul „Garantia pentru Tineret” ·
Subventii Companii, Persoane Fizice
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei
Sociale si Persoanelor Varstnice si
Comisia Europeana au lansat au lansat
programul „Garantia pentru tineret”, un
program de combatere a somajului in
randul tinerilor.
9 aprilie 2015
Programul „Rabla 2015″ pentru
innoirea parcului auto national
Programul multi-anual „Rabla” pentru
stimularea innoirii parcului auto national
isi
propune
imbunatatirea
calitatii
mediului, prin eliminarea autoturismelor
vechi si poluante. Obiectiv Administratia
Fondului de Mediu acorda, prin Programul
Rabla, o finantare nerambursabila (prima
masină )
2 aprilie 2015 · Subventii Persoane Fizice

Schema de minimis „Ajutor specific
compensatoriu acordat exploatatiilor
vegetale inregistrate in sistemul de
agricultura
ecologica”
Guvernul
Romaniei a adoptat Hotararea privind
aprobarea schemei de minimis „Ajutor
specific
compensatoriu
acordat
exploatatiilor vegetale inregistrate in
sistemul de agricultura ecologica.”
- 8 octombrie 2014 Subventii Companii,
Subventii Persoane Fizice
Schema de minimis „Achizitionarea de
catre producatorii agricoli de berbeci de
reproductie din rase specializate si de
juninci din rase specializate”Guvernul
Romaniei a adoptat Hotararea de Guvern
privind schema de minimis „achizitionarea
de catre producatorii agricoli de berbeci de
reproductie din rase specializate si de
juninci din rase specializate.

OPORTUNITĂłI DE FINANłARE:
- SocietăŃi Comerciale

Programul Rabla pentru persoane
juridice si institutii publice
In luna aprilie 2015, Administratia
Fondului pentru Mediu a organizat
sesiunea de inscriere in vederea acceptarii
proprietarilor persoane juridice sau
operatori economici fara personalitate
juridica, in cadrul „Programului de
stimulare a innoirii Parcului…
1 aprilie 2015 · Subventii APL, Subventii
Companii, Subventii ONG
Ajutor de stat pentru producatorii
agricoli din sectorul cresterii animalelor
Schema de ajutor de stat are ca obiectiv
acoperirea
costurilor
administrative
aferente intocmirii si mentinerii registrului
genealogic, precum si costurile aferente
testelor pentru determinarea calitatii
genetice sau a randamentului genetic al
septelului,
6 ianuarie 2015 · Subventii Companii

- ONG-uri
- AutorităŃi Publice Locale
- Universitati

SOCIETĂȚI COMERCIALE
-PNDR 2020: Submasura 4.1 - Investitii in
exploatatii agricole – NOU!
Termen limita: 30 octombrie 2015

- PNDR 2020: Submasura 6.1 - Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri – NOU!
Termen limita: 30 octombrie 2015

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si
AP2:

Masuri

integrate

pentru

inactivi - APEL NELANSAT
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tinerii

consolidarea capacitatii CD - APEL
- POS Capital Uman 2014-2020 AP2 DMI

NELANSAT

2.2: Prevenirea si corectarea fenomenului
de parasire timpurie a scolii - APEL

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014

NELANSAT

Termen limita:
- 15 septembrie 2014 – proiecte pentru

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI

asistenta tehnica

3.1: Romani antreprenori in Europa -

- 10 octombrie 2014, prima faza, si aprilie

APEL NELANSAT

2015 faza a doua – proiecte integrate
-

6

octombrie

2014

–

proiecte

- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 DMI

«traditionale»

1.1: Educatie initiala pentru o viata

- 29 octombrie 2014 – proiecte pregatitoare

sanatoasa - APEL NELANSAT

- 30 septembrie 2015 – proiecte pe
capacitate administrativa

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.1:
Clustere de inovare - APEL NELANSAT

-

PROGRAMUL

ERASMUS+:

Apel

national pentru propuneri de proiecte 2014
- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.2.1:

Termen limita:

Intreprinderi nou infiintate inovatoare -

- Termene valabile in 2015:

APEL NELANSAT

4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de
mobilitate si parteneriate strategice, 4

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.1:

februarie, 30 aprilie si 1 octombrie pentru

Investitii pentru departamentele de CD ale

proiectele de tineret,

intreprinderilor - APEL NELANSAT

26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si
Aliantele competentel or sectoriale, 3

- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.2.1:

aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea

Proiecte CDI pentru Spin-off-uri si Start-

capacitatii

up-uri inovatoare - APEL NELANSAT

tineretului ,

institutionale

in

domeniul

26 februarie pentru Actiuni Jean Monnet,
- POSCCE 2014-2020 Operatiunea 1.1.4:

22 ianuarie pentru Actiuni in domeniul

Atragerea de personal cu competente

sportului

avansate

- EUROPA CREATIVA 2014-2020

din

strainatate

pentru

Termen limita:- Variabila
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- PROGRAMUL ORIZONT 2020

Termen limita:- Termene valabile in 2015:

Termen limita:- Variabila

4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de
mobilitate si parteneriate strategice,

ONG

4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie

COSME 2014-2020: Internationalizarea

pentru proiectele de tineret,

clusterelor

26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si

Termen limita: - 21 aprilie 2015

Aliantele competentel or sectoriale,

- Europa pentru Cetateni - Componenta 2:

3

Implicare democratica şi participare civica;

dezvoltarea capacitatii institutionale in

Masura 2.1 Infratirea intre localitati

domeniul tineretului ,

aprilie

si

2

septembrie

pentru

Termen limita:
- 2

martie

2015

pentru

activitatile

planificate sa inceapa in intervalul 1 mai

- PROGRAMUL ORIZONT 2020
Termen limita:- Variabila

2015 - 31 martie 2016- 1 septembrie 2015
APL
- POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si

POS Capital Uman 2014-2020 AP1 si

AP2:

AP2:

Masuri

integrate

pentru

tinerii

Masuri

integrate

pentru

tinerii

inactivi - APEL NELANSAT

inactivi - APEL NELANSAT

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI

- Europa pentru Cetateni - Componenta 2:

3.1: Romani antreprenori in Europa -

Implicare democratica şi participare civica;

APEL NELANSAT

Masura 2.1 Infratirea intre localitati
Termen limita:

-Sprijin pentru proiecte

transnationale

-

2

martie

2015

pentru

activitatile

privind copiii victime ale abuzurilor la

planificate sa inceapa in intervalul 1 mai

scoala, in centrele de ingrijire si in detentie

2015

Termen limita:- Apel nelansat

- 31 martie 2016
- 1 septembrie 2015

- EUROPA CREATIVA 2014-2020
Termen limita:- Variabila

- COSME 2014-2020: Internationalizarea
clusterelor

-

PROGRAMUL

ERASMUS+:

Apel

Termen limita:- 21 aprilie 2015

national pentru propuneri de proiecte 2014
14

- POS Capital Uman 2014-2020 AP3 DMI
3.1: Romani antreprenori in Europa APEL NELANSAT

NOU!

- LIFE+ Cerere de propuneri 2014
Termen limita:

Au fost alocati bani de la Guvern

- 30 septembrie 2015 – proiecte pe

pentru programele operationale

capacitate administrativa

finantate din fonduri structurale

- PROGRAMUL ORIZONT 2020
Termen limita:- Variabila

UNIVERSITĂȚI
- Actiunilor PROGRAMUL URBACT III:
Apel de proiecte Retele pentru Planificarea
NOU!

Ministerul Finantelor Publice a alocat

Termen limita:- 16 iunie 2015

temporar, printr-o Hotarare de Guvern,
-

PROGRAMUL

ERASMUS+:

Apel

national pentru propuneri de proiecte 2014

4 martie si 30 aprilie pentru proiecte de
mobilitate si parteneriate strategice,
4 februarie, 30 aprilie si 1 octombrie

pentru programele operationale finantate
din fonduri structurale.
Fondurile vor fi repartizate astfel:
200 milioane de lei pentru Programul

pentru proiectele de tineret,
26 februarie pentru Aliantele cunoasterii si
Aliantele competentel or sectoriale,
3 aprilie si 2 septembrie pentru dezvoltarea
institutionale

necesarul de finantare pentru luna august
2015 al Autoritatilor de management

Termen limita:valabile in 2015:

capacitatii

suma de 830 milioane lei, pentru a asigura

in

domeniul

Operational

Sectorial

Cresterea

Competitivitatii Economice,
230 milioane de lei pentru Programul
Operational

Sectorial

Dezvoltarea

Resurselor Umane,

tineretului,

250 milioane de lei pentru Programul
- PROGRAMUL ORIZONT 2020
Termen limita:Variabila
Sursa www..finantare.ro

Operational Sectorial Mediu,
150 milioane de lei pentru Programul
Operational Regional.
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Acesti bani vor asigura necesarul de
fonduri la nivelul autoritatii de certificare
si

plata/Autoritatilor

de

management

pentru efectuarea platilor in conturile
beneficiarilor, in scopul implementarii
programelor operationale.
Acesti bani vor fi rambursati Ministerului
Finantelor Publice în euro, pană la data de
30 noiembrie 2015.

NOU !

PNDR

PROGRMUL NATIONAL
DEZVOLTARE RURALĂ
Submăsura 4.1 – InvestiŃii în exploataŃii
agricole
Lansat 14 Martie 2015
Termenul de depunere a cererilor de
finantare: 30.10.2015
PNDR 2020: Submăsura 6.1 - Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri
Lansat 14 Martie 2015
Termenul de depunere a cererilor de
finantare: 30.10.2015
Sursa: Guvernul Romaniei
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