Ghiduri Lansate (Nov + Dec 2017)
46,841,915
100,000,000
9,950,000
76,202,127
31,910,000
36,466,819
94,652,128
96,000,000
31,550,000
199,101,064
342,000,000

POR//Investitii pentru IMM pentru implementarea unui rezultat al cercetarii - inovarii in parteneriat cu un ITT
POR//Promovarea spiritului antreprenorial - incubatoare / accelatoare de afaceri
POR//Promovarea spiritului antreprenorial - incubatoare / accelatoare de afaceri
POR//Sprijinirea eficienţei energetice - Clădiri rezidentiale SUERD
POR//Sprijinirea eficienţei energetice - Clădiri publice - Apel proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD (Strategia UE ptr. Regiunea Dunarii)
POR//Sprijinirea eficienţei energetice - Clădiri publice - BI (Bucuresti-Ilfov)
POR//Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
A10/PI10.1/OS 10.1.A + ITI DD
sistemului - O.S. 10.1 a - anteprescolar si prescolar, inclusiv ITI DD
POR//Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
A10/PI10.1/OS 10.1.B + ITI DD
sistemului - O.S. 10.1 b - invatamantul obligatoriu, inclusiv ITI DD
A10/PI10.1/OS 10.2 + ITI DD POR// Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, inclusiv ITI DD
POR//Apel dedicat sprijinirii ob. din Axa 1: Interconectare regiunea Dunarii
Axa 6/PI 6.1/OS 6.1
POIM//Reducerea efectelor şi a pagubelor (asupra populaţiei) cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în
Axa 5/OS 5.1
principal de inundaţii şi eroziune costieră (Cumulat cu un apel ce se lanseaza in 03.2018)
A1/PI 1.1/Op. C
A2/PI 2.1/Op. 2.1.B
A2/PI 2.1/Op. 2.1.B ITI DD
A3/PI 3.1/Op. A
A3/PI 3.1/Op. B/1
A3/PI 3.1/Op. B/BI/2

291,893,149

A1&2/PI 7.i/OS 1.3 & 2.4

33,564,672
32,400,000
17,820,000

A2/PI 7.c/OS 2.3
Axa 6/OS 6.3
Axa 6/OS 6.1

52,400,000

A1/PI 1.B/Act 1.2.1

50,150,000

A2/PI 2.C/OS 2.3.1

2,700,000

Ob.Tematic 8/PI 4.2

5,300,000

Ob.Tematic 8/PI 4.3

POIM//Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în TEN -T --- OB 1.3 - Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile
și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală; OS 2.4 - Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi
POIM//Dezvoltarea & imbunatatirea sistemelor de transport - Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor
POIM//Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor
POIM//Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)
POC//Promovarea investitiilor in Cercetare & Inovare - Actiunea 1.2.1/ Proiect tehnologic inovativ. Cre șterea investiţiilor private în CDI (ptr. întreprinderile cu obiect
de activitate cercetare-dezvoltare)

POC//Consolidarea si asigurarea interoperabilit. sist. informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata - Ghidul MAI
POCU//Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și
125,931,159
A3/PI 8.i/OS 3.1÷3.6
pentru persoanele cu șanse mici de angajare
POCU//Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și
4,250,0003/PI 8.i/OS 3.1÷3.6 (apel dedica
pentru persoanele cu șanse mici de angajare - apel dedicat
POCU//Activităţi independente, antreprenoriat și crearea de întreprinderi, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii inovatoare - Creșterea ocupării
94,670,244
A3/PI 8.iii/OS 3.7
prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
POCU//Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenţie, depistare precoce (screening), diagnostic și
4,221,767
A3/PI 9.iv/OS 4.9
tratament precoce pentru principalele patologii.
POCU//Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunită ţile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populaţie de până
100,550,000
A5/PI 9.vi/OS 5.2
la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
POCU//Apel anulat (se inchidea pe 12.12.2017) & redeschis de pe 07.12.2017-28.02.2018: "Romania profesionala/Intreprinderi competitive"
15,000,000
Axa 3/PI 8i/OS 3.8
POCU//Apel pt. cresterea nr. de tineri someri (16-24 ani) ce se reintorc in educatie in progr. tip "a doua sansa" inclusiv formare profesionala
104,000,000
Axa 6/PI 8ii/OS 6.1
POCU//6.7 - Creșterea participării la învăţământul terţiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în special
Axa 6/PI 10ii/OS 6.7 &
pentru cei care provin din grupuri vulnerabile;
61,078,000
6.9 & 6.10
6.10 - Diversificarea ofertelor educaţionale în învăţământul terţiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
acreditate corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI
RO-Ukraina//Sporirea cooperării între instituţiile educaţionale care să conducă la o creștere a calităţii programelor educaţionale în aria eligibilă, a accesibilităţii la
2,100,000
Ob.Tematic 2/PI 1.1
educaţie și asigurarea unor aptitudini ale absolvenţilor, relevante pentru piaţa muncii.
RO-Ukraina//Imbunătăţirea condiţiilor de cooperare bilaterală în domeniul cercetării și inovării care să contribuie la dezvoltarea economică a regiunii.
1,500,000
Ob.Tematic 2/PI 1.2
RO-Ukraina//Restaurarea obiectivelor culturale si istorice cu scopul de a îmbunătăţi potenţialul turistic transfrontalier al ariei eligibile.
6,000,000
Ob.Tematic 3/PI 2.1
RO-Ukraina//Creșterea mobilităţii persoanelor și mărfurilor în aria eligibilă printr-o reţea de transport modernizată, dezvoltarea de instrumente TIC integrate destinate
12,100,000
Ob.Tematic 7/PI 3.1
să sprijine relaţiile transfrontaliere.
RO-Ukraina//Imbunătăţirea stării de sănătate a cetăţenilor din aria eligibilă și reducerea riscurilor faţă de pericolele epidemiologice.
6,400,000
Ob.Tematic 8/PI 4.1
RO-Ukraina//Reducerea riscurilor în caz de catastrofe naturale sau antropice, îmbunătăţirea sistemelor comune de acţiune în situaţii de urgenţă transfrontaliere.
RO-Ukraina//Creșterea eficienţei poliţiei, serviciilor vamale și poliţiei de frontieră în faţa crimei organizate transfrontaliere, un nivel crescut de încredere a
cetăţenilor în aceste structuri.

4,480,000

Ob.Tematic 2/PI 1.1

2,000,000
11,340,000

Ob.Tematic 2/PI 1.2
Ob.Tematic 3/PI 2.1

17,010,562

Ob.Tematic 7/PI 3.1

8,771,598

Ob.Tematic 8/PI 4.1

2,500,000

Ob.Tematic 8/PI 4.2

2,500,000

Ob.Tematic 8/PI 4.3

6,737,774

Axa 1

9,813,050

Axa 2

2,007,553

Axa 3

1,717,943

Axa 4
Axa 1/OS 1.2/Act 1.2.2

Axa 2/OS 2.1/Act 2.1.1

RO-Moldova//Sporirea cooperării între instituţiile educaţionale care să conducă la o creștere a calităţii programelor educaţionale în aria eligibilă, a accesibilităţii la
educaţie și asigurarea unor aptitudini ale absolvenţilor, relevante pentru piaţa muncii.
RO-Moldova//Imbunătăţirea condiţiilor de cooperare bilaterală în domeniul cercetării și inovării care să contribuie la dezvoltarea economică a regiunii.
RO-Moldova//Restaurarea obiectivelor culturale si istorice cu scopul de a îmbunătăţi potenţialul turistic transfrontalier al ariei eligibile.
RO-Moldova//Creșterea mobilităţii persoanelor și mărfurilor în aria eligibilă printr-o reţea de transport modernizată, dezvoltarea de infastructura TIC integrata,
destinate să sprijine relaţiile transfrontaliere.
RO-Moldova//Imbunătăţirea stării de sănătate îmbunătăţită a cetăţenilor din aria eligibilă și reducerea riscurilor faţă de pericolele epidemiologice.
RO-Moldova//Reducerea riscurilor în caz de catastrofe naturale sau antropice, îmbunătăţirea sistemelor comune de acţiune în situaţii de urgenţă transfrontaliere.
RO-Moldova//Creșterea eficienţei poliţiei, serviciilor vamale și poliţiei de frontieră în faţa crimei organizate transfrontaliere, un nivel crescut de încredere a
cetăţenilor în aceste structuri.
RO-Serbia//Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii: 1. angajare & acces la piaţa muncii; 2. accesului la servicii medicale,
servicii sociale, sprijin acces la învăţământul primar; 3. creşterea integrării sociale şi culturale & reducere impact constrângeri datorate izolării şi marginalizării din
zonele de frontieră
RO-Serbia//1. Creșterea gradului de protecţie și valorificarea sustenabilă a resurselor naturale, îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor abilitate și promovarea reţelelor
transfrontaliere pentru educaţie și studii privind resursele de mediu; 2. Dezvoltarea capacităţii de a gestiona riscurile de mediu, interoperabilitate transfrontalieră și
RO-Serbia//1. Promovarea realizării unui standard îmbunătăţit și omogen în transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătăţită și eficienţa
infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona transfrontalieră și integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE; 2. Promovarea realizării
RO-Serbia//1. Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniţei, pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural,
promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea atractivită ţii
POAT//Lansare continua//OS 1.2 Asigurarea transparenţei și credibilităţii FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE/ Acţiunea 1.2.1 : Activităţi de diseminare a
informaţiilor şi de informare şi publicitate cu privire la FESI și la POAT, POIM și POC
POAT//Lansare continua//OS 2.1 Îmbunătăţirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI/ Acţiunea 2.1.1 : Activităţi
pentru îmbunătăţirea cadrului și condiţiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM ȘI POC

POAT//Lansare continua//OS 2.1 /Acţiunea 2.1.2 : Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activităţi destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI
Axa 2/OS 2.1/Act 2.1.2
137,000,000
Axa 2/OS 2.2/Act 2.2.1

Axa 3/OS 3.1/Act 3.1.1

Axa 3/OS 3.1/Act 3.1.2
2,294,581,524

POAT//Lansare continua//OS 2.2 Dezvoltarea și menţinerea unui sistem informatic funcţional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacităţii utilizatorilor
săi/Acţiunea 2.2.1 : Activităţi pentru dezvoltarea, îmbunătăţirea şi mentenanţa SMIS2014+, MYSMIS2014 și a altor aplicaţii conexe acestora, precum şi a reţelei digitale
si pentru sprijinirea unităţii centrale SMIS2014+, a reţelei de coordonatori și instruirea utilizatorilor acestor sisteme informatice

POAT//Lansare continua//OS 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătăţite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea
adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI/Acţiunea 3.1.1 : Implementarea unei politici orizontale de
resurse umane şi a dezvoltării capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI.
POAT//Lansare continua//OS 3.1 /Acţiunea 3.1.2 : Asigurarea resurselor financiare pentru remunerarea personalului din sistemul de coordonare și control al FESI și din
sistemul de management al POAT, POIM și POC
Sumele reprezinta doar contributie UE, fara sumele de la BS

