
Fonduri Structurale (apeluri deschise/in curs de deschidere) 

 
http://www.fonduri-structurale.ro  

Ministerul Fondurilor Europene a prezentat o situația centralizată a apelurilor deschise/ce 
urmează să fie lansate în cadrul programelor coordonate de către minister. 

Apeluri deschise 

• Programul Operațional Competitivitate; 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23216/poc-a-fost-deschisa-perioada-de-depunere-
pentru-apelul-aferent-actiunii-1-1-1-mari-infrastructuri-de-cd-proiecte-pentru-clustere-de-
inovare 

În cadrul POC, a fost lansat apelul de proiecte aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de 
CD – Proiecte pentru clustere de inovare. 

Proiectele vor putea fi depuse în perioada 29 ianuarie – 28 aprilie 2020. 

Apelul, cu un buget de 31,7 milioane euro, va finanța dezvoltarea cercetării în 
clusterele de inovare, prin proiecte implementate în regiunile mai puțin dezvoltate. 

Perioada de implementare a unui proiect este de max. 36 luni, fără a depăși data de 
30 decembrie 2023. 

• Programul Operational Regional 

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/23229/por-perioada-de-depunere-a-proiectelor-pentru-

centre-comunitare-integrate-este-deschisa 

În cadrul POR a fost lansat apelul privind Proiecte pentru centre comunitare integrate  

Alelul vizeaza creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară, furnizate 
integrat cu serviciile sociale și educaționale pentru persoanele aparținând grupurilor 
vulnerabile, Axa Prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare 
integrate. 

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest apel se referă la: 

• Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare 
integrate. 

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora se pot solicita finanţări sunt: Nord Est, Sud Est, Sud 
Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest şi Centru. 

Alocarea apelului de proiecte de 21.070 milioane euro, din care 15,050 milioane euro FEDR 
și 6,02 milioane euro contribuţie naţională (bugetul de stat). 

Apeluri in pregatire de lansare 

• Programul Operațional Capital Uman; 

In cadrul POCU vor fi lansate 20 de apeluri, printre care: 
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• Vor fi relansate apelurile „Viitor pentru tinerii NEETs”, un apel pentru creșterea 
participării studenților din categorii vulnerabile la programe antreprenoriale și apelul 
dedicat sprijinului pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat;  

• Se vor lansa apeluri noi pentru dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din 
întreprinderi mari și IMMuri; 

• Instituțiile medicale vor putea aplica pentru consolidarea rețelei de 
asistență medicală comunitară și dezvoltarea de programe regionale de îngrijire a 
gravidei şi copilului; 

• Se vor lansa două programe pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu 
părinți plecați la muncă în străinătate și un pachet integrat de prevenire a 
abandonului școlar  

• Programul Operațional Asistență Tehnică;  

Tabelul atasat prezintă 4 noi apeluri ce vor fi lansate în cadrul POAT, în perioada februarie-
aprilie 2020. 

• Programul Operațional Infrastructură Mare. 

POIM va avea două noi apeluri lansate în primul trimestru din anul 2020.  

 


