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NOUTATI

2015 al Autoritatilor de management pentru
programele operationale finantate din fonduri

PENTRU BENEFICIARII DE
FONDURI EUROPENE:

structurale si de coeziune in cadrul Obiectivului
Convergenta.

Guvernul a introdus cererea de lichidare
a platilor pentru proiecte!
În Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr.

Suma de 1.100 milioane de lei va fi
repartizata astfel:

806/29.10.2015 a fost publicata OUG 47/2015
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si

•

Operational Sectorial Mediu

unele masuri bugetare care prevede la art. 62
completari la OUG 64/2009 privind gestionarea
financiara

a

instrumentelor

structurale

250 milioane de lei pentru Programul

•

206 milioane de lei pentru Programul
Operational

si

Sectorial

Cresterea

Competitivitatii Economice,

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
•

408 milioane de lei pentru Programul
Operational

Sursa: OIR POSDRU Nord-Est

Sectorial

Dezvoltarea

Resurselor Umane,

Au fost alocati bani de la Guvern pentru
Programele Operationale finantate din
fonduri structurale

•

236 milioane de lei pentru Programul
Operational Regional

Ministerul Finantelor Publice a alocat temporar,

Autoritatile de management pentru programele

printr-o Hotarare de Guvern, suma de 1.100

operationale au obligatia efectuarii platilor in

milioane lei, in scopul asigurarii partiale a

contul beneficiarilor, din sumele transferate de

necesarului de finantare pentru luna noiembrie

Autoritatea de certificare si plata, in termen de
1

10 zile, dar nu mai tarziu de data de 30

politici publice alternative, in cadrul OS 1.1

noiembrie 2015.

– lansare octombrie 2015
•

Acesti

bani

vor

fi

rambursati

IP3/2015

–

Sprijin

pentru

sustinerea

masurilor din SCAP, SMBR, documente

Ministerului Finantelor Publice in euro, pana

strategice nationale – lansare octombrie /

la data de 31 martie 2016.

noiembrie 2015

Sursa: Guvernul Romaniei

•

IP4/2015 – Sprijin pentru dezvoltarea si
implementarea

de

metode

unitare

de

management in domeniul resurselor umane
– lansare noiembrie 2015

POCA 2014-2020:
•

Calendar orientativ privind lansarile de
apeluri de proiecte

IP5/2015

–

Sprijin

pentru

cresterea

transparentei si responsabilitatii sistemului
de achizitii publice in vederea aplicarii
unitare a normelor si procedurilor de
achizitii publice si reducerea neregulilor in
acest domeniu – lansare noiembrie /

Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei
Management

Publice,
pentru

prin

Autoritatea

Programul

decembrie 2015

de

Operational

•

IP6/2015 – Sprijin pentru actiunile de

Capacitate Administrativa, a publicat Calendarul

consolidare a unui management integrat

orientativ privind lansarile de apeluri de

strategic la nivelul sistemului judiciar –

proiecte pentru anul 2015.

lansare noiembrie / decembrie 2015
Sursa: AM PODCA

Apeluri de proiecte lansate în lunile octombriedecembrie:
•

IP2/2015

–

Sprijin

pentru

cresterea

transparentei in administratia publica, pentru
sustinerea

•

mecanismelor

administrative,

POCA: Pentru proiectele ce implica solutii
IT, avizul CTE nu este necesar
Autoritatea

de

Management

a

Programului

precum si pentru prevenirea si combaterea

Operational Capacitate Administrativa a publicat un

coruptiei – lansare octombrie 2015

anunt pentru beneficiari referitor la prevederile

CP1/2015 – Sprijin pentru prevenirea si

H.G.

combaterea

functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru

coruptiei

la

nivelul

administratiei publice locale – lansare

nr.

941/2013

privind

organizarea

si

Societatea Informationala.

octombrie 2015
•

CP2/2015 – Cresterea capacitatii ONGurilor si a partenerilor sociali de a formula

„In ceea ce priveste obligativitatea obtinerii
avizului Comitetului Tehnico-Economic, stipulat in
2

HG nr. 941/2013, pentru proiecte ce implica solutii

deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate

IT, depuse spre finantare la AMPOCA, in stadiul de

corespunzator lunii respective, si vor intra in

aprobare a cererii de finantare, nu este necesar

competitie cu proiectele depuse in lunile

avizul CTE deoarece aplicantul nu trebuie sa

respective.

depuna Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic.
Mai multe detalii: www.stiriagricole.ro

Beneficiarii trebuie sa fie instiintati ca obtinerea
avizului CTE este necesara pentru Caietele de

IMPORTANT !

sarcini referitoare la proiectele care indeplinesc
conditiile din HG 941/2013 si care au o
componenta IT.„

PNDR: Se prelungeste sesiunea de primire
a proiectelor pentru 4 submasuri

Sursa: AM PO Capacitate Administrativa

Agentia

pentru

Finantarea

PNDR 2014-2020:

Investitiilor Rurale (AFIR) anunta prelungirea

Care e perioada de evaluare a proiectelor
pe agricultura

sesiunii de depunere a cererilor de finantare prin
PNDR 2014-2020 pentru urmatoarele submasuri:
•

4.2a – Investitii in procesarea/ marketingul
produselor din sectorul pomicol – 18
decembrie 2015, ora 16.00;

În mod normal, perioada maxima
pentru evaluarea proiectelor pe agricultura, depuse

•

4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/

intr-o luna calendaristica este de 20 de zile

comercializarea si/ sau dezvoltarea de

lucratoare de la sfarsitul lunii respective de

produse agricole – 18 decembrie 2015, ora

depunere a proiectelor europene.

16.00;
•

Termenul se poate prelungi cu inca 10 zile
lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua
sau mai multe submasuri, iar beneficiarii au la

6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor
mici – 18 decembrie 2015, ora 16.00;

•

4.1a – Investitii in exploatatii pomicole – 30
noiembrie 2015, ora 16.00.

dispozitie 10 zile lucratoare pentru a depune
contestatii cu privire la rezultatul selectiei la sediile

Termenul initial pentru inchiderea sesiunilor era 30

Oficiilor Judetene pentru Finantarea Investitiilor

octombrie 2015.

Rurale.
Prelungirea termenului de primire a cererilor de
Restul proiectelor vor fi evaluate in lunile

finantare s-a decis ca urmare a numarului mare al

urmatoare, atunci cand punctajul estimativ va

solicitarilor primite in acest sens din partea
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potentialilor beneficiari, precum si a disponibilului

Toate intrebarile legate de Ghidul solicitantului,

sumelor pentru sesiunea 2015.

precum si propunerile si sugestiile de îmbunatățire
vor fi transmise până la data de 30 octombrie 2015

Mai mult, s-a avut in vedere si faptul ca cererile de

pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

finantare pentru proiectele din sectorul pomicol
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

necesita un timp mai indelungat de pregatire,
avand in vedere necesitatea eliberarii unor avize si
documente suplimentare (autorizatia de plantare,
proiect tehnic de plantare etc.).

PO Capital Uman 2014-2020:

Pragurile de calitate pentru perioada 1 noiembrie –
18 decembrie 2015 vor fi de 20 de puncte pentru

Ghidul Solicitantului Sprijin pregatitor pentru
animarea comunitatii din cadrul oraselor –

submasura 4.2 si 15 puncte pentru submasurile 4.2a

republicat

si 6.3. Pentru submasura 4.1a, in perioada 1 – 30
noiembrie 2015 pragul de calitate va fi de 25
puncte.
Sursa: AFIR

Ministerul Fondurilor
Europene – Directia Generala Programe Capital

POCU 2014-2020

Uman a republicat Ghidul Solicitantului Conditii
Un nou ghid pe PO Capital Uman

Specifice “Sprijin pregatitor pentru animarea

lansat spre consultare

comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de

Ministerul Fondurilor Europene a publicat, spre
consultare, Ghidul Solicitantului Conditii Specifice
aferent

cererii

de

propuneri

de

proiecte

„Inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a
tinerilor NEETs inactivi„, proiect / proiecte
selectate

prin

utilizarea

procedurii

non

–

competitive.

peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin
pregatitor

pentru

elaborarea

Strategiei

de

Dezvoltare Locala (SDL) si pentru infiintare GAL
nou / adaptare GAL deja infiintat la cerintele DLRC
pentru perioada de programare 2014-2020, AP 5/ PI
9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregatitor, varianta revizuita in
urma procesului de consultare publica.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Obiectivul specific urmarit in cadrul acestei
prioritati

de

investitii

vizeaza:

„Cresterea

numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la
Serviciul Public de Ocupare„.
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Criterii

IMPORTANT !

de

eligibilitate:

a) sa detina proces-verbal de constatare si
Schema de ajutor de stat pentru
compensarea pagubelor cauzate de seceta
severa din perioada aprilie-septembrie 2015

evaluare a pagubelor, incheiat in perioada
cuprinsa intre 1 aprilie 2015 si 20 octombrie
2015, conform legislatiei pentru situatiile de
urgenta, semnat de membrii comisiei si in
care sa fie inscrise cel putin informatii
privind cultura, suprafata calamitata, precum

În Monitorul Oficial nr. 797 a

si procentul de calamitare de peste 30%;

aparut Ordonanta de urgenta nr. 45 privind

b) sa fie inregistrati in evidentele APIA cu

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru

cerere unica de plata aferenta anului 2015.

compensarea pagubelor cauzate de fenomenul
meteorologic de seceta severa in perioada aprilie-

Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii

septembrie 2015.

declarati, de APIA, neeligibili pentru schema de

Pot

beneficia

de

ajutorul

de

stat

producatorii agricoli care isi desfasoara activitatea
in

productie

agricola

urma controlului administrativ.

respectiv:

Platile compensatorii se acorda pentru pierderile de

a) producatorii agricoli persoane fizice care detin

venit survenite la urmatoarele culturi: porumb

atestat de producator emis in baza Legii nr.

boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfecla de zahar,

145/2014

legume in camp, plante de nutret, pasuni si fanete.

pentru

primara,

plata unica pe suprafata aferenta anului 2015, in

stabilirea

unor

masuri

de

reglementare a pietei produselor din sectorul
Cererea de solicitare a ajutorului de stat se

agricol;
b) producatorii agricoli persoane fizice autorizate,

depune la centrele APIA locale sau județene unde

intreprinderi individuale si intreprinderi familiale,

solicitantul a depus cererea unica de plata pentru

constituite

a

anul 2015, insotita de urmatoarele documente:

desfasurarea

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica

activitatilor economice de catre persoanele fizice

sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o

autorizate,

si

copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;

si

b) copie a atestatului de producator, dupa caz;

ulterioare;

c) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul

Guvernului

potrivit Ordonantei de
nr.

intreprinderile

44/2008

privind

intreprinderile
familiale,

urgenta

individuale
cu

completarile

modificarile

c) producatori agricoli persoane juridice, precum si

National

orice forme asociative cu sau fara personalitate

national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in

juridica, constituite conform legii.

baza caruia isi desfasoara activitatea, precum si
copie

al

Registrului

a

Comertului/Registrul

B.I./C.I.

imputernicitului/reprezentantului

al/a
legal;
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d) copie a procesului-verbal de constatare si

cereri de finantare, la stabilirea

evaluare

parteneriatelor

a

pagubelor;

e) document cont bancar deschis la institutii de

sistemului

credit

nerambursabile

pentru

persoanele

fizice;

f) document aferent contului deschis la Trezoreria
Statului pentru persoane juridice.

•

si

intelegerea
finantarilor

Subventii
o

Noutati Subventii – cele mai noi
informatii din domeniul subventiilor

Solicitantul va prezenta si documentele originale
pentru copiile prevazute la punctele a-c.

din Romania (ajutoare financiare)
o

Catalog subventii – aici veti gasi
toate subventiile active publicate pe

Termenul limita de depunere a cererii este 30

site-ul Finantare.ro:

noiembrie 2015.

3. Companii

–

subventiile

active

dedicate companiilor din Romania

Sursa: APIA

4. Administratii Publice – subventiile
active

GRANTURI SI SUBVENTII

finantarilor

nerambursabile

5. ONG – subventiile active dedicate
asociatiilor

si

www.finanțare .ro De acolo puteti afla ce finantari

dedicate

obtine bani nerambursabili.

Romania

fizice

din

Calendar Granturi – in acest tabel
sunt

toate

programele

europene

active cu finantare nerambursabila
Catalog Granturi – toate granturile
active

publicate

pe

Exista diverse ajutoare financiare pe care
institutii ale statului roman dar si Uniunea

nerambursabile (granturi)

site-ul

Finantare.ro –
o

persoanelor

Noutati Granturi – cele mai noi
informatii din domeniul finantarilor

o

din

SUBVENȚII

Granturi

o

ONG-urilor

6. Persoane fizice – subventiile active

si subventii sunt active si ce aveti de facut pentru a

o

si

Romania

subventiilor, vă recomandam să vizitati site-ul

•

administratiilor

publice din Romania

Pentru a fi la curent cu tot ce se intampla in
domeniul

dedicate

Ghid Granturi – un ghid care isi
propune sa va ajute la scrierea unei

Europeana le ofera in domeniul agriculturii
(campania SAPS etc.), mediului (Casa Verde, Rabla
etc.) ori situatii ce presupun calamitati naturale
(seceta, zapezi). Persoanele fizice, companiile,
administratiile sau ONG-urile pot beneficia astfel
de sprijin financiar european sau din partea statului
roman, daca se incadreaza in anumite conditii de
eligibilitate.
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In aceasta sectiune veti vedea ce tipuri de subventii

•

Până acum, 1.937 dosare au fost analizate,

se acorda la acest moment si veti afla cum puteti

din care 990 dosare au fost acceptate si 947

beneficia si dumneavoastra de aceste ajutoare.

dosare au fost respinse, fiind alocat un
numar total de 2.869 tichete pentru persoane

•

Noutati Subventii – cele mai noi informatii
din domeniul subventiilor din Romania

juridice si institutii publice.
•

(ajutoare financiare)
•

Mai mult, peste 19.500 de tichete pentru
persoane fizice au fost rezervate in sistemul

Catalog subventii – aici veti gasi toate

informatic al AFM in cadrul Programului de

subventiile active publicate pe site-ul

stimulare a innoirii Parcului auto national

Finantare.ro:

2015.

1. Companii – subventiile active dedicate

•

Data limita de depunere a dosarelor este 30
octombrie 2015.

companiilor din Romania
2. Administratii Publice – subventiile active

Sursa: AFM

dedicate administratiilor publice din

GRANTURI

Romania
3. ONG – subventiile active dedicate
asociatiilor si ONG-urilor din Romania
4. Persoane fizice – subventiile active dedicate
persoanelor fizice din Romania
Sursa www. finantare.ro

Pentru o idee si o cauza extraordinara
intotdeauna se gasesc bani. Trebuie doar sa stiti
unde

sa

cautati.

Finantarile

nerambursabile

reprezinta o modalitate prin care dumneavoastra, ca
si persoana fizica, antreprenor sau reprezentant al
unei asociatii, autoritati, ONG, puteti lua bani

Stadiul tichetelor alocate pentru

gratuiti pentru a va duce la indeplinire proiectul

persoanele juridice si institutiile publice

mult visat. Puteti obtine astfel finantare pentru

prin programul Rabla

proiecte in domeniul cercetarii, antreprenoriatului,

–APL ; Companii ; Persoane fizice

educatiei, protectiei mediului, culturii, cooperarii
internationale, sanatatii etc.
Programe de finantare existente
Tot ce aveti de facut e sa navigati prin sectiunea

Comitetul de Avizare

dedicata granturilor pe Finantare.ro, unde veti gasi

al Administratiei Fondului pentru Mediu a

numeroase oportunitati de finantare si de dezvoltare

aprobat 164 de dosare prin Programul

a ideilor dumneavoastra!

•

Rabla, pentru un numar de 363 de
autovehicule.
7

•

Noutati Granturi – cele mai noi informatii

Pentru tarile membre ale Uniunii Europene

din domeniul finantarilor nerambursabile

identificam doua tipuri de finantari:

(granturi)
•

Calendar Granturi – in acest tabel sunt toate

•

contribuie la realizarea celor trei obiective

programele europene active cu finantare

ale Politicii de Coeziune UE;

nerambursabila
•

•

Catalog Granturi – toate granturile active

Alte finantari nerambursabile care pot
proveni de la o varietate de finantatori

publicate pe site-ul Finantare.ro
•

Fonduri Structurale si de Coeziune care

Ghid Granturi – un ghid care isi propune sa

(inclusiv de la Uniunea Europeana):

va ajute la scrierea unei cereri de finantare,

o

Guvernul Romaniei;

la stabilirea parteneriatelor si intelegerea

o

guvernele sau ambasadele unor state
straine;

sistemului finantarilor nerambursabile
o

Finantarile

nerambursabile

sunt

destinate

institutii financiare internationale (de
ex.: BERD, Banca Mondiala etc.);

sprijinirii desfasurarii unor activitati – importante

o

fundatii sau alte organizatii nationale

pentru anumite segmente ale societatii sau pentru

sau internationale (de ex.: Fundatia

dezvoltarea de ansamblu a organismului economic

pentru Dezvoltarea Societatii Civile,

si social – din domenii pentru care, din cauza

Charities Aid Foundation, Charles

situatiei conjuncturale, nu exista resurse financiare

Stewart Mott Foundation, European

suficiente accesibile in mod curent (de exemplu,

Cultural Foundation, The George C.

reabilitarea

Marshall Foundation, Fundatia Soros

infrastructurii

in

regiuni

sarace,

recalificare profesionala, sprijinirea dezvoltarii
sectorului

ONG

in

calitate

de

partener

etc.);

al

o

autoritatilor publice) sau din domenii in care exista

companii (de ex.: Microsoft, CocaCola etc.);

in mod traditional o nevoie de resurse financiare

o

mai mare decat disponibilitatile (de exemplu,

banci active in Romania (BCR, BRD
etc.).

activitatile cu caracter social).
Documentația
Astfel pot fi acordate finantari pentru educatie,
cultura,

protectia

mediului,

cercetare,

religie,

sanatate, servicii sociale, cooperare internationala,
drepturi civile si cetatenesti, dezvoltare economica
si sociala, afaceri, infrastructura etc.

Pachetul informativ al programului contine, in
general:
1. Ghidul programului (ghidul solicitantului);
2. Formularul cererii de finantare;
3. Formularele documentelor anexe, care pot
diferi functie de finantator si programul de
finantare: modelul de buget al proiectului
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(uneori inclus in corpul cererii de finantare),

mare atentie, urmand toate instructiunile

matricea logica a proiectului, modelul de

date de finantator pentru a nu completa

plan de afaceri acceptat de finantator,

gresit).

modelul de CV acceptat pentru membrii
echipei

proiectului,

nivelurile

maxime

acceptabile ale cheltuielilor cu diurne,
modelul contractului care urmeaza sa fie
incheiat intre finantator si organizatiile
castigatoare ale licitatiei de proiecte, anuntul
de lansare a programului de finantare etc.

IMPORTANT! Fiecare program de finantare
este gestionat de o autoritate care pune la
dispozitia aplicantilor consilieri si astfel puteti
lua legatura cu acestia pentru clarificari,
sugestii. Va vor creste sansele de a intelege ce
doreste finantatorul si de a obtine un punctaj cat
mai mare.

Sfaturi utile pentru obtinerea unui grant
Sursa www.finantare.ro

1. Gasiti programul de finantare potrivit nevoii
organizatiei / companiei in care activati.
2. Stabiliti managerul de proiect: o persoana
care sa aiba in responsabilitate realizarea
proiectului de finantare si un grup de

80 de milioane de lei vor fi deblocati
pentru solicitantii de MINIMIS ai HG
274/2013

colaboratori (daca este cazul).
3. Porniti de la o idee de activitate identificata
in prealabil ca fiind necesara pentru
În sfarsit, vesti bune

dumneavoastra (achizitia unui echipament
mai performant, dezvoltarea unor activitati
existente, initierea de noi activitati etc.) si
care poate fi adaptata pentru cerintele
specifice ale finantatorului, in loc de a
imagina o activitate pornind de la cerintele
ghidului de finantare.

pentru solicitantii Schemei de mininis – HG
nr.274/2013! Astfel, firmele care au facut deja
cheltuieli in baza acestei scheme de ajutor, vor
primi de la Guvern, prin rectificare bugetara, suma
de 80 de milioane de lei.
Ministerul Finantelor Publice a anuntat pe site

4. Acumulati din timp toate informatiile

aceasta modificare:

semnificative care pot argumenta avantajele
„În bugetul Ministerului Energiei Intreprinderilor

proiectului realizat de dumneavoastra.
5. Luati in calcul orice detaliu inscris in ghidul

Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri la capitolul

solicitantului, deoarece puteti astfel pierde

<<Actiuni generale, economice, comerciale si de

din punctaj sau chiar puteti fi clasificat

munca>>, titlul 55 <<Alte transferuri>> suma de

neeligibil

80.000 mii lei se utilizeaza pentru asigurarea

din

cauza

unei erori

(spre

exemplu, formularul se completeaza cu

sumelor restante solicitate de beneficiari in baza
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acordurilor de finantare incheiate conform

Ideile selectate au potentialul de a aduce

Hotararii Guvernului nr.274/2013 privind

valoare indivizilor, comunitatilor, tarilor si chiar

acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile

unor regiuni intregi, si sa reflecte probleme si

realizate de intreprinderile mici si mijlocii, avand

inrijorarile din centrul multor vieti ale europenilor.

ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis

Inovatiile doresc sa creeze solutii si sa raspunda

pentru investitiile realizate de intreprinderile mici

unor

si mijlocii„.

populatiei, risipa de mancare, productie durabila,

preocupari,

precum

cea

a

imbatranirii

agricultura organica si accesibilitate.
Suma initiala dorita de antreprenori, si pe care
autoritatile o promisesera in 2014, a fost de 250 de

Finalistii provin din mai multe tari europene,

milioane de lei. Astfel, se vor primi doar 80 de

precum Belgia, Bosnia si Hertegovina, Croatia,

milioane de lei, care vor fi dsitribuiti catre firmele

Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia si

care au facut deja cheltuielile pentru realizarea de

Poland, si ideile lor reflecta creativitatea unei

investitii.

generatii de europeni care au trait in perioada de
crestere si ascensiune si au o viziune pentru inovare
Sursa: Grupul de solicitanti minimis HG 274

si pentru a crea un model de crestere mai sustenabil:
Apiform – Sit-in beekeeping – Bosnia si

Cine sunt cei 10 antreprenorii selectati pentru
Competitia Europeana de Inovare Sociala?

Herzegovina
• De Landgenoten – Belgia
• LastMinuteSottoCasa – Italia
• Mela Wear – Germania
• Phee – Grecia

Finalistii anului 2015 ai
Competitiei Europene de Inovare Sociala au fost
selectati din lista de 30 de semifinalisti si un total
de peste 1400 de aplicanti din mai mult de 40 de
tari.
Competitia din acest an a cautat in mod
specific idei care sa promoveze „Noi Modalitati de
Crestere” in societatea Europeana. Ideea din spatele
competitiei este sa creeze si sa permita noi
modalitati de crestere economica care pot crea
schimbari sistemice si un impact pozitiv asupra

• Samaritan Mobile Care Complex – Letonia
• Smart Hearing Aid – Croatia
• The Freebird Club – Irlanda
• The Social Good Vending Machine – Polonia
• Wheeliz – Franta
Cei 30 de semi-finalisti au participat la
academia de mentoring din Viena in luna
septembrie, unde au lucrat alaturi de experti in
inovare sociala, pentru a-si perfectiona ideile si
dezvolta planul de business inainte de a-l prezenta
juriului.

societatii.
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Juriul este format din inovatori sociali de succes

mobilitatii prin investitii in infrastructura, protectia

din toate zonei Europene, care evalueaza in mod

mediului si combaterea schimbarilor climatice sau

critic puterea fiecarui plan de business si care au

cresterea competitivitatii economice a regiunilor

selectat cele mai promitatoare 10 idei.

vizate.

Competitia Europeana de Inovare Sociala este

Programul

despre identificarea ideilor grozave si, chiar daca nu

este primul program de acest fel adresat intregii

toate vor fi castigatoare, faptul ca sunt selectate ca

regiuni. Cu o alocare de peste 33 milioane de euro,

semi-finalisti sau finalisti este un castig fantastic.

din care mai mult de 28 de milioane sunt din Fondul

Mergi inainte cu incredere – organizatia ta poate si

european de dezvoltare regionala (FEDR), iar peste

va schimba lumea, putin cate putin si este o intreaga

5 milioane provin din Instrumentul de asistenta

retea acolo in Europa pentru a te sprijini.”

pentru preaderare (IPA), programul implica trei

transnational

Balcani-Mediterana

state membre UE (Grecia, Bulgaria si Cipru) si
Cei zece finalisti vor concura pentru sansa lor de a
castiga unul din cele trei premii de €50,000 la
ceremonia din Bruxelles din data de 25 noiembrie.
inscrierile la acest eveniment se pot realiza pe
pagina: bit.ly/EUSICawards

doua tari candidate (Albania si Fosta republica
iugoslava a Macedoniei). Principalele sale prioritati
sunt cresterea competitivitatii economice in regiune,
prin sprijinirea antreprenoriatului si inovarii, si
protectia mediului.
Beneficiind de o alocare de 134 milioane de euro

Fonduri nerambursabile

din FEDR, programul de cooperare dintre regiunile
din nordul Germaniei si Poloniei se concentreaza

pentru cooperare transfrontaliera in
valoarea de 359 milioane de euro

pe imbunatatirea cooperarii intre administratiile
nationale in vederea reducerii barierelor lingvistice
si socio-culturale, realizarea de cursuri de educatie
si formare profesionala in comun, precum si
imbunatatirea conexiunilor rutiere pentru a promova

Comisia Europeana a alocat
359 de milioane de euro, fonduri europene, pentru o

turismul si conservarea patrimoniului natural si
cultural din regiune.

serie de programe de cooperare transfrontaliera
Programul de cooperare Slovenia-Croatia are la

Interreg.

dispozitie peste 46 de milioane de euro din FEDR
Aceste programe vor finanta activitati ce presupun

pentru initiativele ce promoveaza adaptarea la

promovarea

schimbarile

turismului

si

conservarea

patrimoniului natural si cultural, cresterea gradului

climatice,

prevenirea

dezastrelor

naturale si protejarea biodiversitatii.

de ocupare a fortei de munca, imbunatatirea
11

Cu o alocare de 146 de milioane de euro din FEDR,
programul de cooperare Slovacia-Ungaria are in
vedere promovarea ocuparii fortei de munca si a
turismului

durabil,

precum

si

imbunatatirea

mobilitatii prin investitii in transportul in comun si
în noi conexiuni rutiere in regiune.
Sursa: Comisia Europeana
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