Situația lansărilor de apeluri în cadrul POAT 2014 - 2020

Axă prioritară/
Prioritate de investiţii/
Obiectiv specific/
Acţiune

Alocare1
Ghid

AP 1

Total eligibil

din care UE

78.635.012,00

66.600.000,00

Data lansării
apelului de
proiecte
(luna)*

Data închiderii
apelului de
proiecte
(luna)

15.10.2015

30.06.2023

OS 1.1 / Acţiunea 1.1.1:
Instruire orizontală pentru
potențialii beneficiari și
beneficiarii fondurile ESI și
instruire specifică pentru
beneficiarii POAT, POIM ȘI
POC

OS 1.1 /Acţiunea 1.1.2:
Asistență orizontală pentru
beneficiarii fondurilor ESI și
asistență specifică pentru
beneficiarii POAT, POIM și
POC

Ghid aprobat prin OMFE
2085/2015 (abrogat prin
OMFE 2089/17.10.2016)

Ghidul solicitantului condiții specifice aprobat
prin OMFE nr.
2901/12.12.2016

N/A

N/A

15.10.2015

30.06.2023

Valoare maximă proiecte

Nu există valoare maximă a
proiectelor. Acestea se vor depune
în limita alocării axei prioritare.

APC:
- Structura/structurile din MFE cu
atribuții în diseminarea informațiilor
și asigurarea informării și publicității
cu privire la FESI, POAT, POIM și POC
- DLAF
APC:
- Strcutrile din MFE cu atribuții în
implementarea mecanismului
partenerial de coordonare a FESI și
în monitorizarea programelor
operaționale

OS 1.2 /Acţiunea 1.2.2:
Activități destinate
dezvoltării culturii
parteneriale pentru
coordonarea și gestionarea
FESI
AP 2

64.348.471,00

54.500.000,00

APC:
- MFE/Strcturi din cadrul MFE
- AM POAT
- AM POIM/AM POS T/AM POS M
- AM POC/AM POS CCE
- OIPSI
- OI Cercetare
- OI Energie
- OI Transport
- DLAF
- ACP
- Autoritatea de Audit
- MFP prin Direcţia Generală de
Inspecţie Economico-Financiară
- ANAP

OS 2.1/ Acţiunea 2.1.1:
Activități pentru
îmbunătățirea cadrului și
condițiilor pentru
coordonarea și controlul
FESI și pentru gestionarea
POAT, POIM ȘI POC

Ghid aprobat prin OMFE
2085/2015 (abrogat prin
OMFE 2089/17.10.2016)

Ghidul solicitantului condiții specifice aprobat
prin OMFE nr.
2901/12.12.2016

N/A

N/A

OS 2.2/Acţiunea 2.2.1:
Activități pentru
dezvoltarea, îmbunătățirea
şi mentenanţa SMIS2014+,
MYSMIS2014 și a altor
aplicații conexe acestora,
precum şi a reţelei digitale si
pentru sprijinirea unităţii
centrale SMIS2014+, a
reţelei de coordonatori și
instruirea utilizatorilor
acestor sisteme informatice
AP 3

APC:
- AM POAT, AM POIM si AM POC
- OI Energie
- OI Cercetare
- OIPSI
- OI Transport
- ANFP
- MAI
APC:
- MFE/structuri din cadrul MFE
- AM POAT, AM POIM si AM POC
- OI Energie
- OI pentru Cercetare
- OIPSI
- OI Transport
- ANAP
- MMAP
- MCSI
- SGG prin CPM - UGAT
Privati:
- ADI ITI Delta Dunării

OS 1.2 /Acţiunea 1.2.1:
Activități de diseminare a
informaţiilor şi de informare
şi publicitate cu privire la
FESI și la POAT, POIM și POC

OS 2.1/Acţiunea 2.1.2:
Evaluare la nivelul AP, POAT,
POIM și POC și activități
destinate creșterii culturii de
evaluare pentru FESI

Beneficiari eligibili

15.10.2015

30.06.2023

Privati:
- ADR-urile, în calitate de OI POSCCE
Nu există valoare maximă a
APC:
proiectelor. Acestea se vorr depune
- Structuri din cadrul MFE cu
în limita alocării axei prioritare.
atribuții în coordonarea procesului
de evaluare a FESI și în
implementarea planurilor de
evaluare

APC:
- Structurile din cadrul MFE cu
atribuții în coordonarea SMIS-CSNR
și SMIS2014+ și a aplicațiilor sale
conexe și asigurarea funcționării
acestora
- AM POAT, AM POIM si AM POC

108.230.537,00

91.665.958,00

APC:
- Structurile din cadrul MFE cu
atribuții în dezvoltarea și
implementarea politicii de resurse
umane în domeniul FESI
- AM POAT, AM POIM, AM POC
- OIPSI
- OI Cercetare
- OI Energie
- OI Transport
- DLAF
- ACP
- Autoritatea de Audit
- ANAP
- CNSC
- ANFP
- MMAP

OS 3.1/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

Ghid aprobat prin OMFE
2085/2015 (abrogat prin
OMFE 2089/17.10.2016)

Ghidul solicitantului condiții specifice aprobat
prin OMFE nr.
2901/12.12.2016

N/A

N/A

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

TOTAL

251.214.020,00

15.10.2015

30.06.2023

APC:
- MFE
- OIPSI
Nu există valoare maximă a
- OI Cercetare
proiectelor. Acestea se vorr depune
- OI Energie
în limita alocării axei prioritare.
- OI Transport
- DLAF
- MFP pentru ACP și Direcția
Generală de Inspecție Economico –
Financiară, în calitate de structură
de control pentru activitatea de
constatare a neregulilor și de
stabilire a creanțelor
bugetare/corecțiilor financiare
pentru situațiile prevăzute la art.20
alin.(2) lit.d) din OUG 66/2011, cu
modificările și completările
ulterioare
- Autoritatea de Audit
- ANAP, în calitate de structură care
sprijină activitatea autorităților de
management conform art.26 și 27
din HG 398/2015
- Serviciul de Telecomunicații
Speciale, în calitate de structură
care sprijină activitatea Ministerului
Fondurilor Europene conform art.24
din HG 398/2015

212.765.958,00

* Până la data de 17.10.2016, s-au aplicat prevederile Ghidului Solicitantului aprobat prin OMFE 2805/2015, iar de la data publicării noului ghid, respectiv 13.12.2016, s-au aplicat prevederile OMFE
2901/12.12.2016. În perioda 18.10.2016-12.12.2016 nu a fost acceptată depunerea de proiecte.
1 Conform POAT 2014-2020, alocarea este stabilită la nivel de axă prioritară.
În data de 15.10.2015, a fost publicat Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020 (OMFE 2085/2015) prin care s-a lansat întreaga alocare a programului.

