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PROGRAM DE 
FINANŢARE 

VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULUI 

INFORMAŢII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

PAGINA 

Projects to support 
activities on non-

discrimination and 
Roma integration – 

JUST/2014/RDIS/AG/
DISC 

The requested grant 
cannot be lower 
than EUR 75.000 

The funding under this call is 
based on the co-financing 
principle: the grant cannot 
constitute more than 80% of 
overall eligible project costs. 

The deadline for this 
call for proposals is 
July 7, 2015 12:00 

(noon) CET. 

1 

EA and Norway Grants 
 
Programul 
RO01 - Asistență 
tehnică și Fondul 
Bilateral la Nivel 
Național 

Bugetul total al 
prezentului apel este 
736.000 Euro, 
împărțit astfel: 
 
Măsura I - Sprijin 
pentru deplasări: 
100.000 Euro 
 
Măsura II - Arii 
Prioritare: 636.000 
Euro 

0 % Data limită de 
depunere a 
aplicațiilor este 31 
decembrie 2015 
sau până la 
epuizarea fondurilor. 
Termenul limită 
pentru 
implementarea 
proiectelor/acțiunilor
: 30 iunie 2016. 
Cererile de finanţare 
depuse vor fi 
evaluate în mod 
continuu, în ordinea 
înregistrării lor, 
până ce întreaga 
alocare financiară va 
fi epuizată. 

2 

PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 
ADMINISTRATIVĂ 
Axa prioritară – 1. 
Administrație publică și 
sistem judiciar 
eficiente,  
OS 1.1 –  Dezvoltarea și 
introducerea de 
sisteme și standarde 
comune în 
administrația publică ce 
optimizează procesele 
decizionale orientate 
către cetățeni și mediul 
de afaceri în 
concordanță cu SCAP 
Cererea de proiecte IP 
1/2015 – Sprijin pentru 
acțiunile din Strategia 
pentru consolidarea 
administrației publice 
2014 – 2020 

- A se vedea în catalog  fişa de 
proiect (Anexa 
nr. 1) începând 
cu data de 25 
mai 2015 
până la data 
de 25 iunie 
2015. 

 cererea de 
finanţare (Ane
xa nr. 2) – în 
perioada de 
acordare a 
asistenței de 
către AM POCA 
și după 
expirarea 
acestei 
perioade, 
dar nu mai 
târziu de 25 
august 2015, 
ora 16. 

 

4 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro


 

1 
 

OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE 

 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, birou P22  

Cluj-Napoca, RO-400084  
Tel. (00)40-264-40.53.00 int. 5116, 5483, 5482 

 Fax: (00)40-264-40.53.79 
fondurieuropene@ubbcluj.ro 

http://centre.ubbcluj.ro/fondurieuropene 
  

CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2015 – 
LUNA IUNIE 

FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  

VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULU

I 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

European 
Commision 

DG JUSTICE 

Projects to 
support 

activities on 
non-

discrimination 
and Roma 

integration – 
JUST/2014/R
DIS/AG/DISC 

 
 

RIGHTS, 
EQUALITY AND 
CITIZENSHIP 

PROGRAMME 

(2014 

- 

2020) 

 

The proposals 
under this call 
shall focus on the 
priority areas 
described below. 
Applicants shall 
explain and 
demonstrate how 
their proposals 
are consistent 
with the key 
principles of 
relevant EU 
policies as well as 
with the 
legislation and 
policy documents 
published by the 
European 
Commission3 
and referred to 
under the 
"priorities" (par. 
2.1) . 
The degree of 

Legal status: 
Applicants and partners 
must be legally 
constituted public or 
private 
organisations, or 
international 
organisations. 
Bodies set up by the 
European Union falling 
under Article 208 of the 
Financial 
Regulations (EU bodies 
and institutions) are not 
eligible for funding and 
cannot 
submit applications. 
They can be associated 
to an application, but 
their costs will not be co-
financed. 
Only legally constituted 
organisations can 
participate. Natural 
persons (private 

The scope of projects can be 
either transnational or 
national, including the 
implementation of activities 
at regional or local level. 
This call will fund activities 
on: 
• data collection and 

surveys; 
• conducting scientific 

research or other scientific 
activities in the field of 
antidiscrimination; 

• monitoring the 
implementation of non-
discrimination legislation; 

• training of professionals; 
• mutual learning, exchange 

of good practices, 
cooperation, including 
identifying best practices 
which may be transferable 
to other participating 
countries; 

• dissemination and 

The requested 
grant cannot be 

lower than 
EUR 75.000 

The funding under 
this call is based 
on the co-
financing 
principle: the 
grant cannot 
constitute more 
than 80% of 
overall eligible 
project costs. 

The deadline for 
this call for 
proposals is 
July 7, 2015 
12:00 (noon) 
CET. 

http://ec.europa.
eu/justice/grants
1/calls/just_2014
_rdis_ag_disc_en
.htm  

 

http://ec.europa.
eu/justice/grants
1/files/2014_rdis
_ag_disc/just_20
14_rdis_ag_disc_
call.pdf  

 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2014_rdis_ag_disc/just_2014_rdis_ag_disc_call.pdf
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relevance to the 
priorities of the 
call for proposals 
will be assessed 
under the 
relevance award 
criterion. 

individuals) are not 
allowed to submit 
applications. 
Non-profit: The 
applicant must be non-
profit-oriented. This will 
be assessed on the 
basis of the statutes of 
the organisation, in 
particular whether those 
allow for the possibility 
to distribute profit to 
members /shareholders. 
Bodies and organisations 
which are profit-oriented 
shall have access to 
grants only as partners. 
Eligible country: 
Applicant and partners 
must be legally 
established in an eligible 
country. This is not 
applicable for 
International 
organisations. 

awareness raising 
activities (including at 
local level), such 
asseminars, conferences, 
campaigns or social media 
and press activities. 

The following types of 
activities will not be funded 
by the Commission: 
- individual sponsorships/ 
scholarships for participation 
in workshops, seminars, 
conferences, congresses, 
training courses etc.; 
- activities supporting 
individual political parties; 
- provision of financial 
support to third parties; 
- legal actions before national 
or international courts 
regardless of their grounds or 
objectives. 

Islanda, 
Principatul 

Liechtenstein 
și 

Regatului 
Norvegiei 

EEA and 
Norway Grants 

 
Programul 

RO01 - 
Asistență 

În cadrul acestui 
fond se finanțează 
proiecte/acțiuni, 
individuale sau în 
parteneriat, de 
colaborare, 

Punctul Național de 
Contact și alte instituții 
naționale care joacă un 
rol important în 
stabilirea/implementarea 
unui anumit program 

Activitățile eligibile ce pot fi 
finanțate sunt: organizarea 
de conferințe și seminarii pe 
teme de interes comun, 
cooperare tehnică și schimb 
de experți, formarea pe 

Bugetul total al 
prezentului 
apel este 
736.000 Euro, 
împărțit astfel: 
 

0% Data limită de 
depunere a 
aplicațiilor este 
31 decembrie 
2015 sau până 
la epuizarea 

http://www.eeag
rants.ro/fondul-
national-
bilateral-apeluri 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri
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Ministerul 
Fondurilor 
Europene 

îndeplineşte 
rolul de Punct 

Naţional de 
Contact 

tehnică și 
Fondul 

Bilateral la 
Nivel Național 

schimb de 
experiență, 
transfer de 
cunoștințe și bune 
practici între 
beneficiari și 
entități din 
Statele 
Donatoare, alte 
state beneficiare 
și România. 

inclus în 
Memorandumurile de 
Înțelegere; 
Operatorii de program și 
partenerii de program 
din cadrul programelor 
finanțate prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2009-
2014; 
Promotorii de proiect și 
partenerii de proiect din 
cadrul proiectelor 
finanțate prin Granturile 
SEE și Norvegiene 2009-
2014; 
Ambasadele statelor 
donatoare în Romania și 
ambasadele României în 
statele donatoare; 
Instituții publice, 
autorități publice 
naționale sau 
internaționale, autorități 
publice locale, sau 
regionale; 
Organizații 
interguvernamentale; 
Agenții guvernamentale; 
Instituții de 
învățământ și institute 
de cercetare; 

termen scurt, vizite de 
studiu, elaborarea de 
rapoarte și studii, etc.  

Măsura I - 
Sprijin pentru 
deplasări: 
100.000 Euro 
 
Măsura II - Arii 
Prioritare: 
636.000 Euro 

fondurilor. 
Termenul limită 
pentru 
implementarea 
proiectelor/acți
unilor: 30 iunie 
2016. Cererile 
de finanţare 
depuse vor fi 
evaluate în mod 
continuu, în 
ordinea 
înregistrării lor, 
până ce 
întreaga alocare 
financiară va fi 
epuizată. 

 

http://www.eeag
rants.ro/docume
nts/10194/14346
9/Ghidul+Aplican
tului+-+FNB+-
+dec2014.pdf/60
bd7c49-610c-
4301-8cd5-
c2ad01a6a2f2  

 

 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
http://www.eeagrants.ro/documents/10194/143469/Ghidul+Aplicantului+-+FNB+-+dec2014.pdf/60bd7c49-610c-4301-8cd5-c2ad01a6a2f2
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Organizații non-
guvernamentale, 
asociații, fundații, 
sindicate, patronate care 
activează în sfera ariilor 
prioritare enunțate 
anterior (pentru Măsura 
II, sunt eligibili aplicanții 
din această categorie cu 
condiția să fi derulat 
această activitate  timp 
de cel puțin un an fiscal 
integral). 

Fondul Social 
European PROGRAMUL 

OPERAȚIONAL 
CAPACITATE 

ADMINISTRATI
VĂ 

Axa prioritară 
– 1. 

Administrație 
publică și 

sistem judiciar 
eficiente,  

OS 1.1 –
  Dezvoltarea și 

Rezultatele 
proiectului trebuie 
să contribuie la 
rezultatele 
așteptate ale 
POCA, enumerate 
mai jos: 

• R1: 
Planificarea 
strategică și 
bugetarea pe 
programe în 
autoritățile și 
instituțiile 
publice 

Pot depune proiecte în 
cadrul acestei cereri de 
proiecte următoarele 
instituții: 
• Secretariatul 

General al 
Guvernului/Cancelar
ia Primului Ministru; 

• Ministerul Finanțelor 
Publice; 

• Ministerul  Muncii, 
Familiei, Protecţiei 
Sociale şi 
Persoanelor 
Vârstnice; 

• Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 

Planificarea strategică și 
bugetarea pe programe la 
nivel central: 
o elaborarea, actualizarea 

procedurilor, 
metodologiilor privind 
planificarea strategică și 
bugetarea pe programe; 

o elaborarea documentelor 
strategice la nivelul 
ministerelor prioritare 
enumerate în AP 2014-
2020 și a instituțiilor 
publice care au în 
responsabilitate 
condiționalități ex-ante; 

o susținere implementării 
bugetării pe programe în 

- La  stabilirea 
surselor de 
finanțare a 
proiectului se va 
avea în vedere 
următoarea 
metodologie de 
calcul a pro ratei 
la nivelul 
proiectelor 
naționale: 
Regiunea mai 
dezvoltată:  
 FSE: 

finanţarea 
acordată 
reprezintă 
rezultatul 

Părțile 
interesate sunt 
invitate să 
depună: 

 fişa de 
proiect (A
nexa nr. 1) 
începând 
cu data 
de 25 mai 
2015 până 
la data de 
25 iunie 
2015. 

 cererea de 
finanţare (
Anexa nr. 

http://www.fond
uriadministratie.r
o/prima-cerere-
de-proiecte-in-
cadrul-
programului-
operational-
capacitate-
administrativa-
2014-2020/ 

 

mailto:fondurieuropene@ubbcluj.ro
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
http://www.fonduriadministratie.ro/prima-cerere-de-proiecte-in-cadrul-programului-operational-capacitate-administrativa-2014-2020/
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introducerea 
de sisteme și 

standarde 
comune în 

administrația 
publică ce 

optimizează 
procesele 

decizionale 
orientate către 

cetățeni și 
mediul de 
afaceri în 

concordanță cu 
SCAP 

Cererea de 
proiecte IP 
1/2015 –

 Sprijin pentru 
acțiunile 

din Strategia 
pentru 

consolidarea 
administrației 
publice 2014 – 

2020 

centrale sunt  
realizate pe 
baza 
metodologiilo
r și 
instrumentelo
r comune; 

• R2: Aplicarea 
sistemului de 
politici bazate 
pe dovezi în 
autoritățile și 
instituțiile 
publice 
centrale, 
inclusiv 
evaluarea ex 
ante a 
impactului; 

• R3: Mandate, 
roluri și 
competente 
clarificate 
atât la nivelul 
aceluiași 

Administrației 
Publice; 

• Ministerul Sănătății; 
• Ministerul Educației 

și Cercetării 
Științifice; 

• Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor; 

• Ministerul 
Transporturilor; 

• Ministerul Afacerilor 
Interne – 
Inspectoratul 
General pentru 
Situații de Urgență; 

• Ministerul 
Economiei, 
Comerțului și 
Turismului; 

• Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii și Mediului 
de Afaceri; 

• Ministerul pentru 
Societatea 
Informaţională; 

• Autorități 
administrative 
autonome cu 
responsabilități în 
realizarea măsurilor 

special la nivelul 
ministerelor prioritare 
enumerate în AP 2014-
2020; 

o dezvoltarea și 
implementarea de 
mecanisme de 
coordonare în cadrul și 
între diferitele niveluri 
administrative, de 
cooperare și consultare 
între actorii relevanţi; 

o dezvoltarea de 
instrumente/mecanisme 
pentru eficientizarea 
cheltuielilor publice și a 
sistemului de colectare a 
veniturilor și taxelor; 

o colaborarea cu instituții 
de învățământ superior 
acreditate și instituții de 
cercetare pentru 
identificarea și 
implementarea de 
concepte și metode 
inovative; 

Dezvoltarea de sisteme și 
instrumente de 
management: 
o realizarea de analize, 

studii în vederea 

produsului 
dintre 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
procentul 
corespunzăto
r regiunii 
(19,36%) și 
rata de 
cofinanțare 
aferentă, de 
maxim 80%.  

 Contribuția 
solicitantului:
finanţarea 
acordată 
reprezintă 
rezultatul 
produsului 
dintre 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
procentul 
corespunzăto
r regiunii 
(19,36%) și 
rata de 
cofinanțare 
aferentă, de 

2) – în 
perioada de 
acordare a 
asistenței 
de către 
AM POCA și 
după 
expirarea 
acestei 
perioade, 
dar nu mai 
târziu de 
25 august 
2015, ora 
16. 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  

VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULU

I 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

palier 
administrativ, 
cât și între 
palierele 
administrativ
e; 

• R4: Cadru 
pentru 
sprijinirea 
dezvoltării la 
nivel local și 
pentru 
creșterea 
calității 
serviciilor 
publice 
implementat; 

• R5: 
Cunoștințe și 
abilități ale 
personalului 
din 
autoritățile și 
instituțiile 
publice 

prevăzute în SCAP, 
anexa nr. 3, și/sau 
măsurile privind 
capacitatea 
administrativă din 
condiționalitățile ex-
ante enumerate în 
Acordul de 
parteneriat cu 
România 2014 – 
2020 sau în cadrul 
fiecărui program 
operațional. 

 
Pot fi parteneri în 
cadrul acestei cereri de 
proiecte următoarele 
tipuri de instituții, care 
au expertiza și 
competențele necesare 
pentru a sprijini 
realizarea obiectivelor 
proiectului propus: 
• Autorități și instituții 

publice centrale așa 
cum sunt ele 
adresate în SCAP și 
în SMBR; 

• Autorități 
administrative 
autonome; 

identificării și dezvoltării 
de mecanisme și 
instrumente de 
îmbunătățire a 
proceselor decizionale; 

o realizarea de ghiduri, 
manuale, organizarea de 
acțiuni de identificare, 
promovare și diseminare 
a bunelor practici (ex. 
benchmarking/bench-
learning), a inovării și 
networking-ului în 
administrația publică. 

Îmbunătățirea politicilor 
publice și creșterea 
calității reglementărilor 
o realizarea de studii, 

analize de impact 
(inclusiv testul IMM, 
după caz) și evaluări 
sistemice ale cadrului de 
reglementare pe domenii 
specifice, pentru 
fundamentarea politicilor 
publice și creșterea 
calității reglementărilor; 

maxim 
20%. 
 

Regiunea mai  
puțin 
dezvoltată: 
 FSE: 

finanțarea 
acordată 
reprezintă 
rezultatul 
produsului 
dintre 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
procentul 
corespunzăto
r regiunii 
(80,64%) și 
rata de 
cofinanțare 
aferentă, de 
maxim 85%. 

 Contribuția 
solicitantului: 
finanțarea 
acordată 
reprezintă 
rezultatul 
produsului 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  

VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULU

I 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

centrale 
îmbunătățite  
pentru 
susținerea 
măsurilor/acți
unilor din 
cadrul acestui 
obiectiv 
specific. 

 

• Instituții publice 
de învățământ 
superior 
acreditate și de 
cercetare, 
Academia Română. 

 
 
În cadrul proiectului 
propus spre finanțare, 
grupul țintă eligibil 
este personalul din 
autorităţile şi instituțiile 
publice (personal de 
conducere și de 
execuție), precum și 
demnitari (ministru, 
ministru delegat, 
secretar de stat, 
subsecretar de stat şi 
funcţiile asimilate 
acestora).  
 

o realizarea de studii, 
analize, instrumente 
pentru clarificarea 
mandatelor, rolurilor și 
competentelor, atât la 
nivelul aceluiași palier 
administrativ, cât și între 
palierele administrative; 

o realizarea de mecanisme 
de coordonare,  
monitorizare și evaluare 
a exercitării 
competențelor 
autorităților și instituțiilor 
publice; 

o dezvoltarea și 
implementarea de 
sisteme, proceduri și 
mecanisme pentru 
coordonare și consultare 
cu factorii interesați 
privind implementarea, 
monitorizarea și 
evaluarea politicilor și 
strategiilor; 

o susținerea elaborării 
standardelor minime 

dintre 
valoarea 
eligibilă a 
proiectului, 
procentul 
corespunzăto
r regiunii 
(80,64%) și 
rata de 
cofinanțare 
aferentă, de 
maxim 15%. 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  

VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULU

I 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

pentru fundamentarea 
procesului decizional de 
la nivel local; 

o elaborarea/actualizarea 
standardelor de cost și 
de calitate pentru 
serviciile publice, cu 
precădere în domeniile 
gestionate de ministerele 
prioritare din AP 2014-
2020. 

Dezvoltarea abilităților și 
cunoștințelor personalului 
din autoritățile și 
instituțiile publice centrale 
(inclusiv a factorilor de 
decizie la nivel politic) 
pentru susținerea 
acțiunilor din cadrul 
acestui obiectiv specific; 
schimburi de 
experiență/networking cu 
autorități/instituții/organi
sme ale administrațiilor 
publice naționale și 
internaționale. 

Nu vor fi eligibile proiectele 
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FINANŢATOR 
PROGRAM DE 
FINANŢARE 

OBIECTIVUL 
PROGRAMULUI 

SOLICITANŢI 
ELIGIBILI/ GRUPUL 

ŢINTĂ ELIGIBIL 
ACTIVITĂŢI ELIGIBILE  

VALOAREA 
GRANTULUI 

CONTRIBUŢIA 
BENEFICIARULU

I 

INFORMATII 
PRIVIND 

CALENDARUL 
DEPUNERII 

PROIECTELOR 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTAR
E/ WEBSITE-

UL 
PROGRAMULUI 

care abordează exclusiv 
dezvoltarea abilităților și 
cunoștințelor personalului din 
autoritățile și instituțiile 
publice centrale. 
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