Anexa 1

Calendarul estimativ al lansărilor pentru anul 2016 pentru intervențiile finanțate din Programul Operațional Capital Uman

Prioritate de investiții

Axa
prioritară

Nr.
8.ii

AP 1

8.ii

AP 2

8.i

AP 3

8.iii

Descrierea priorității de investiții

Lansare 2016
Alocare UE

Tip apel conform POCU

Data estimată de
lansare
Martie
2016
(minimis/ ajutor

Tip apel

Alocare per apel

Integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs 211.988.630
(tineri care nu au un loc de muncă, nu urmează un
program de educație sau formare) inclusiv prin
implementarea Garanției pentru Tineri – măsuri de
ocupare (consiliere, formare profesională, programe de
ucenicie și stagii, stimularea angajatorilor în vederea
creării de locuri de muncă etc)
Integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs 320.860.137
(tineri care nu au un loc de muncă, nu urmează un
program de educație sau formare) inclusiv prin
implementarea Garanției pentru Tineri – măsuri de
ocupare (consiliere, formare profesională, programe de
ucenicie și stagii, stimularea angajatorilor în vederea
creării de locuri de muncă etc)
Înregistrarea tinerilor NEETs inactivi
41.387.850

Competitiv
de stat)
Selectare/
desemnate
administrator grant global în
domeniul antreprenoriatului

Competitiv (minimis/ ajutor de stat)
Selectare/ desemnate administrator
grant
global
în
domeniul
antreprenoriatului

Aprox. 169 milioane
euro (minimis)
Aprox. 21 milioane euro
(ajutor de stat)
Aprox. 21 milioane euro
(antreprenoriat)

Competitiv (minimis/ ajutor Martie 2016
de stat)
Selectare/
desemnate
administrator grant global în
domeniul antreprenoriatului

Competitiv (minimis/ ajutor de stat)
Selectare/ desemnate administrator
grant
global
în
domeniul
antreprenoriatului

Aprox. 120 milioane
euro (minimis)
Aprox. 32 milioane euro
(ajutor de stat)
Aprox. 32 milioane euro
(antreprenoriat)

Non - competitiv

Aprox. 41 milioane euro

Creșterea ocupării și a nivelului de competențe pentru 459.923.099
șomeri, persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă
durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu
dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, roma,
persoane din mediul rural (informare, consiliere și
orientare, formare profesională, validarea competențelor,
programe de ucenicie și stagii, plasare pe piața muncii,
stimularea angajatorilor în vederea creării de locuri de
muncă, prime de mobilitate etc)

Competitiv
de stat)

(minimis/ ajutor Octombrie 2016

Competitiv (minimis/ ajutor de stat)
- șomeri și inactivi roma

Aprox. 40 milioane euro

Noiembrie 2016

Competitiv
(minimis/ ajutor de
stat)- șomeri și inactivi din mediul
rural

Aprox. 57 milioane euro

Noiembrie 2016

Competitiv (minimis/ ajutor de stat)
- șomeri și inactivi non roma din
mediul urban

Aprox.
euro

Sprijinirea
activităţilor
independente,
a 284.010.731
antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi,
inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi
mici şi mijlocii inovatoare (sprijin financiar persoanelor
fizice pentru înființarea de afaceri, consiliere – elaborare
planuri de afaceri, consultanță juridică, contabilitate,
marketing, formare profesională antreprenorială,
mentorat pentru dezvoltarea afacerii etc.)

selectarea/
desemnarea Martie 2016
administratorilor schemelor
de antreprenoriat (granturi)

Selectarea/
desemnarea
administratorilor schemelor de
antreprenoriat (granturi persoane
fizice)

Aprox. 29 milioane euro

Non competitiv (in situația în Decembrie 2016
care se va opta pentru fond al
fondurilor gestionat de BEI)

Pentru instrumente financiare,
beneficiarii potențiali ar putea fi
evidențiați prin analiza ex-ante în
conformitate cu art. 37 din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013

Aprox. 94 milioane euro
(tipul
de
produse
financiare se va stabili în
analiza ex ante)

Non - competitiv

Februarie 2016

100

milioane
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Axa
prioritară

Prioritate de investiții
Nr.
8.v

8.vii

10.iii

9.ii

AP 4

9.iv

Lansare 2016
Tip apel conform POCU

147.871.817
Adaptarea
la
schimbare
a
întreprinderilor,
antreprenorilor și a lucrătorilor
îmbunătățirea activității de management al
resurselor umane în companii (coaching/formare
profesională), introducerea unor modele inovatoare
de organizare a muncii și a unor forme flexibile de
ocupare (munca la domiciliu, teleworking etc.),
planificarea strategică pe termen lung în companii)
outplacement-ul lucrătorilor care urmează să fie
disponibilizați/concediați (orientare în carieră,
întocmire CV, plasare pe locuri de muncă în contextul
restructurării economice etc.)
Modernizarea instituţiilor pieţei forţelor de muncă - 99.882.536
serviciul public de ocupare a forţei de muncă – SPO şi
creșterea
satisfacției
clienților
SPO
(instrumente/mecanisme/sisteme/proceduri/servicii,
formare etc.)

Competitiv

Data estimată de
lansare
Decembrie 2016

Non – competitiv

Martie 2016

Non – competitiv

Aprox. 50 milioane euro

Participarea la programe de formare profesională a 108.510.638
angajaților la inițiativa angajatorilor (calificare, cursuri
de scurtă durată, de specializare, de perfecționare etc.),
evaluarea/validarea și certificarea pentru recunoașterea
competențelor aferente cerințelor locurilor de muncă,
stimularea angajatorilor pentru organizare de programe
de învățare la locul de muncă
Integrarea
socio-economică
a
comunităților 371.932.022
marginalizate, inclusiv roma
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie şi excluziune socială din comunităţile
marginalizate (roma, non-roma)
Reducerea numărului de persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (persoane fără adăpost,
persoane care suferă de forme de dependență,
victimele violenței domestice, victimele traficului de
ființe umane, persoanele private de libertate sau
aflate în perioada de probațiune, foști deținuți,
persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități
aflate în situații de dependență) prin furnizarea unor
servicii
sociale/medicale/socio-profesionale/de
formare profesională
457.100.000
Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale și
medicale
Servicii sociale (instrumente/ proceduri/ mecanisme/
formare/ utilizare TIC/ consolidare rețea publică de
asistență socială comunitară etc.)
Servicii medicale (instruire personal medical,

Competitiv

Septembrie 2016

Competitiv

Aprox. 50 milioane euro

Competitiv
Administrator
grant global

Martie 2016

Competitiv
marginalizate rome)

Mai 2016

Competitiv
(comunități
marginalizate non - rome)

Aprox. 50 milioane euro

Non-competitiv (asistență socială instrumente/ proceduri/ mecanisme/
formare/
Competitiv (apel dedicat EXCLUSIV
centrelor
pentru
îngrijirea
persoanelor vârstnice sprijinite prin

Aprox. 20 milioane euro

Descrierea priorității de investiții

Alocare UE

Competitiv
Administrator
grant global

scheme

scheme

de

de

Iunie 2016
Competitiv / non competitiv
Administrator scheme de
grant global
Iulie 2016 (depinde
de
lansarea
intervențiilor
dedicate
îngrijirii

Tip apel

Alocare per apel

Competitiv

Aprox. 50 milioane euro

(comunități

Aprox.
euro

101

milioane

TBD
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Axa
prioritară

Prioritate de investiții
Nr.

Descrierea priorității de investiții

Lansare 2016
Alocare UE

Tip apel conform POCU

consolidare rețea publică de asistență medicală
comunitară, programe de screening etc
Asigurarea tranziției de la sistemul de îngrijire de tip
instituționalizat către servicii oferite la nivelul
comunității pentru copii, tineri, persoane vârstnice,
persoane cu dizabilități.

Data estimată de
lansare
persoanelor vârstnice
sprijinite prin POR AP
8)
Septembrie
2016
(depinde de lansarea
intervențiilor
finanțate prin POC)
Martie 2016
Iunie 2016
Septembrie2016
Iunie - Septembrie
2016

AP 5

9.vi

111.473.462

Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea 201.100.000
Comunității:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
și de excluziune socială din comunitățile marginalizate
din:
orașe cu peste 20.000 locuitori

POR AP 8)

Aprox. 9 milioane euro

Competitiv / non competitiv
(instruire personal medical)

Aprox. 44 milioane euro

Competitiv / non competitiv/
selectare/ desemnare administrator
scheme de grant global pentru
programe de screening
Competitiv / non competitiv (rețea
publică de asistență medicală
comunitară)
Competitiv / non competitiv (măsuri
de
dezinstituționalizare
–
complementaritate cu intervențiile
finanțate din POR/ POCA)

Aprox.
euro

Noiembrie 2016
Competitiv
Selectarea/
desemnarea
administratorilor schemelor
de antreprenoriat (granturi)

Competitiv
Selectarea/
desemnarea
administratorilor schemelor de
antreprenoriat (granturi entități de
economie socială)

Aprox. 74 milioane euro

Non competitiv (in situația în Februarie 2017
care se va opta pentru fond al
fondurilor gestionat de BEI)

În situația utilizării instrumentelor
financiare, beneficiarul acțiunii
poate fi fondul fondurilor/ entitatea
implicată
în
implementarea
mecanismului
de
instrumente
financiare.

Aprox. 34 milioane euro
(tipul
de
produse
financiare se va stabili în
analiza ex ante)

Orașe cu peste 20.000 locuitori
o Competitiv
(sprijin
pregătitor pentru elaborarea
strategiilor e dezvoltare
locală

Aprox. 10 milioane euro

Septembrie 2016

Promovarea antreprenoriatului social şi a integrării
profesionale în întreprinderile sociale şi economia
socială,
sprijin (consiliere, mentorat, formare
profesională, identificarea de piețe de desfacere etc.)
atât pentru întreprinderi existente, cât și pentru
înființarea de noi întreprinderi, crearea și consolidarea
parteneriatelor și a rețelelor de sprijin și cooperare etc

Alocare per apel

Non-competitiv (e-asistență socială)

Noiembrie 2016

9.v

Tip apel

Competitiv

Martie/ Iulie 2016

108

milioane

Aprox. 58 milioane euro

Aprox. 50 milioane euro
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Axa
prioritară

Prioritate de investiții
Nr.

Descrierea priorității de investiții

Lansare 2016
Alocare UE

Tip apel conform POCU

rural și orașe cu până la 20.000 locuitori

Tip apel
Competitiv
(dedicat
EXCLUSIV
comunităților ale căror strategii de
dezvoltare locală au fost aprobate)
NB proiectele acceptate la finanțare
sunt pachete de proiecte POR+POCU

Alocare per apel
Aprox.
euro

100

milioane

8.ii

Integrarea pe piața forței de muncă a tinerilor NEETs
(tineri care nu au un loc de muncă, nu urmează un
program de educație sau formare) inclusiv prin
implementarea Garanției pentru Tineri – măsuri de
reîntoarcere la sistemul de educație – a doua șansă

104.000.000

Competitiv

Martie/ aprilie 2016 Rural și orașe cu până la 20.000 locuitori
(draft ghid)
Competitiv
(dedicat
EXCLUSIV
comunităților ale căror strategii de
NB
Lansarea
dezvoltare locală au fost aprobate
apelurilor
se
va
de AM PNDR)
realiza
în
complementaritate
cu
intervențiile
finanțate din PNDR,
după
aprobarea
strategiilor
de
dezvoltare locală
Martie 2016
Competitiv

10.i

Facilitarea accesului necondiționat la toate formele de
educație timpurie, învățământ primar și secundar și, pe
cale de consecință, reducerea părăsirii timpurii a școlii
(asigurarea oportunităților de participare la educația
timpurie, programe de tip ”a doua șansă”, diversificarea
ofertelor educaționale, formare personal didactic,
utilizarea soluțiilor digitale în procesul de predareînvățare etc.).

557.981.385

Mecanism competitiv

Martie 2016

Non – competitiv (cadru instituțional
creșe + competențe personal
didactic)

Aprox. 21 milioane euro

Martie 2016

Competitiv (grădinițe)

Aprox. 30 milioane euro

Martie 2016

Competitiv (Reducerea părăsirii
timpurii a școlii + competențe
personal didactic)

Aprox. 66 milioane euro

Martie 2016

Competitiv
(a
doua
șansă
competențe personal didactic)

Aprox. 69 milioane euro

Martie 2016

Non
competitiv
(oferte
educaționale+ competențe personal
didactic)

Aprox. 21 milioane euro

Competitiv

AP 6

Data estimată de
lansare
Octombrie 2016

Mecanism non-competitiv
Scheme de grant global (ex. în
domeniul
reformării
curriculumului național)

Aprox. 95 milioane euro

Aprox. 50 milioane euro

Scheme de grant global (ex. în domeniul
reformării curriculumului național)
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Axa
prioritară

Prioritate de investiții
Nr.
10.ii

Lansare 2016

Descrierea priorității de investiții

Alocare UE

Creșterea participării la învățământul terțiar de calitate
(diversificarea ofertelor educaționale, consolidarea
parteneriatelor cu sectorul privat, inclusiv din domeniul
cercetării și inovării, consiliere, formarea personalului
didactic etc.)

261.083.778

Tip apel conform POCU
Mecanism competitiv

Data estimată de
lansare
Iulie 2016

Mecanism non-competitiv

Tip apel

Alocare per apel

Mecanism
competitiv
(creșterea
participării la învățământul terțiar+

Aprox.
euro

128

milioane

diversificarea ofertelor+competențe
personal)
NB Pentru
participarea

intervențiile care
la învățământul

vizează
terțiar,

implementarea operațiunilor se va
realiza
doar
după
îndeplinirea
condiționalității ex-ante 10.2.

10.iii

Creșterea participării la programe de învățare pe tot
parcursul vieții (formare profesională inițială și continuă,
validare competențe, informare, consiliere și orientare
profesională etc.)

131.296.544

Mecanism competitiv

Iulie 2016

Mecanism non-competitiv
(sistem
multi- nivelar de calificare + competențe
personal didactic)

Aprox. 15 milioane euro

Iulie 2016

Mecanism competitiv
(sistem de
asigurare a calității + competențe
personal didactic)

Aprox. 15 milioane euro

Iulie 2016

Mecanism competitiv - burse

Aprox. 9 milioane euro

Mecanism non-competitiv
Scheme de grant global (ex. în
domeniul acordării de burse)

Scheme de grant global (ex. în domeniul
acordării de burse)

Iulie 2016

Mecanism non-competitiv consiliere

Aprox. 20 milioane euro

Septembrie 2016

Mecanism
competitiv
profesională continuă)

Aprox. 10 milioane euro

(formare

NB Implementarea operațiunilor se va

realiza
doar
după
îndeplinirea
condiționalității ex-ante 10.3.
Septembrie 2016

Mecanism
competitiv
competențelor)

(validarea

Aprox. 13 milioane euro

NB Implementarea operațiunilor se va
realiza
doar
după
îndeplinirea
condiționalității ex-ante 10.3.

10.iv

Adaptarea sistemului de educație și formare
profesională la cerințele și tendințele de evoluție ale
pieței muncii (stagii de pregătire practică la angajatori,
programe doctorale și post-doctorale în sectoare
economice cu potențial competitiv și în domenii de
specializare inteligentă, diversificarea ofertelor de
formare profesională, mecanisme de anticipare a nevoilor
de competențe și de monitorizare a inserției pe piața
muncii etc.)

198.228.726

Mecanism competitiv
Mecanism non-competitiv

Scheme de grant global (ex. în
domeniul acordării de burse
sau
pentru
consolidarea
capacității furnizorilor de
educație
și
formare
profesională etc)

Iunie 2016

Mecanism competitiv (programe de
studii doctorale şi postdoctorale)

Aprox. 61 milioane euro

Scheme de grant global (ex. în
domeniul acordării de burse sau
pentru consolidarea capacității
furnizorilor de educație și formare
profesională etc)
NB Implementarea operațiunilor se va
realiza
doar
după
îndeplinirea
condiționalității ex-ante 10.4.
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Axa
prioritară

Prioritate de investiții
Nr.

Descrierea priorității de investiții

Lansare 2016
Alocare UE

Tip apel conform POCU

Data estimată de
lansare
Iulie 216

Tip apel
Mecanism competitiv (învățare la locul
de muncă - studenți)

Alocare per apel
Aprox. 20 milioane euro

Scheme de grant global (ex. în
domeniul acordării de burse sau
pentru consolidarea capacității
furnizorilor de educație și formare
profesională etc)
NB Implementarea operațiunilor se va
realiza
doar
după
îndeplinirea
condiționalității ex-ante 10.4.
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