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Ghid Fonduri Structurale 2011
realizat de
Finantare.ro este cea mai completă sursă gratuită de informaţii privind fondurile structurale şi celelalte
tipuri de finanţări nerambursabile şi credite pentru sectorul IMM, APL şi sectorul ONG din România.

Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana
actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor
Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii
coeziunii economice si sociale.

Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007-2013:
-

-

Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in
urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze
competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca
printr-o dubla abordare (angajati si angajatori);
Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel
transfrontalier, transnational si interregional.

Pentru perioada 2007-2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale
respectiv:
-

Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR): sprijin pentru IMM-uri, infrastructura de
transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare-dezvoltare, cooperare teritoriala;
Fondul Social European (FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si
a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative;
Fondul de Coeziune (FC): infrastructura mare de transport si mediu.

Puteti vedea intregul ghid accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/fonduri-structurale-2011-ghid.html
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Programul National de Dezvoltare Rurala
Obiectiv general:
Cresterea competitivitatii sectoarelor agro-alimentar si forestier, imbunatatirea mediului si a
spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si
functionarea initiativelor de dezvoltare locala.

CE finanteaza:
-

crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
diversificarea economiei locale;
crearea conditiilor de productie;
crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor
culturale.

CINE poate obtine finantare:
-

persoane fizice;
micro-intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii;
autoritatile publice locale;
organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
comunitatea locala.

Bugetul total
2011 - 1.357.854.634 Euro
2012 - 1.359.146.997 Euro
2013 - 1.356.173.250 Euro
Total 6.875.817.062 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier

Masura 111 - Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri - data lansare estimativa: 1-29 iulie si 3-31 octombrie 2011
Masura 121 - Modernizarea exploatatiilor agricole - data lansare estimativa: 1-29 aprilie 2011
Masura 122 - Imbunatatirea valorii economice a padurii - verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 123 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere
- data lansare estimativa: 1-31 martie 2011
Masura 125 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si
silviculturii - data lansare estimativa: 2-31 mai 2011
Masura 141 - Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
- data lansare estimativa: 1-29 iulie si 3-31 octombrie 2011
Masura 142 - Infiintarea grupurilor de producatori
- cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Masura 143 - Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural
Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site-ul Finantare.ro

Masura 211 - Sprijin pentru zona montana defavorizata - verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
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Masura 212 - Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 214 - Plati de agro-mediu - verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 221 - Prima impadurire a terenurilor agricole - data lansare estimativa: 1-28 februarie, 2-31
mai, 1-30 septembrie si 2-30 decembrie 2011

Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site-ul Finantare.ro
Masura 312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
- data lansare estimativa: 2-31 mai 2011
Masura 313 - Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1-31 martie si 1-30 septembrie 2011
Masura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si
populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 (provizoriu)

Axa LEADER
Masura 4.1 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 4.21 - Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 4.31 - Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea
teritoriului
Sub-masura 431-1. Constructie parteneriate public-private

- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Sub-masura 431-2. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente
si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 511 - Asistenta tehnica
Masura 61 - Plati complementare directe
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Programul Operational Regional
Obiectiv general:
Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor
Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si
ale mediului de afaceri.

CE finanteaza:
-

reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate;
dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc);
reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea
dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea
dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.

CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii;
- autoritatile publice locale;
- unitatile sanitare si de asistenta sociala;
- organizatiile neguvernamentale;
- comunitatea locala.

Bugetul total
2011 - 556.767.943 Euro
2012 - 663.832.914 Euro
2013 - 806.269.201 Euro
Total 2.991.727.376 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere
Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana
Centre Urbane - cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Poli de dezvoltare urbana - cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Poli de crestere - proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
Verifica fisele de program pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi
urbane - inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord-Vest, Vest.

Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale
Verifica fisele de program pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor
de sanatate
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Termenul de
depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord-Vest, NordEst, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat.
Domeniul major de interventie 3.2 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud-Est a expirat.
Domeniul major de interventie 3.3 - Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale
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pentru interventii in situatii de urgenta
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru
formare profesionala continua
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de
dezvoltare.

Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local
Verifica fisele de program pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 4.1 - Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de
importanta regionala si locala
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare
Bucuresti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia, Centru a expirat.
Domeniul major de interventie - 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea
pentru noi activitati
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de
dezvoltare.

Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Verifica fisele de program pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Termenul de
depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru,
Nord-Vest, Nord-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest.
Domeniul major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice
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pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru
cresterea calitatii serviciilor turistice
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de
dezvoltare Centru, Nord-Vest, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest.
Domeniul major de interventie 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii
necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica
Operatiunea - Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica
(CNIPT) si dotarea acestora
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea - Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing
specifice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea - Promovarea brandului turistic national
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 6: Asistenta tehnica
Verifica fisele de program si datele de lansare pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 6.1 - Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii
Programului Operational Regional
Domeniul major de interventie 6.2 - Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/por-2011-programul-operational-regional_ghid-2011.html
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Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii
Economice
Obiectiv general:
Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de
productivitatea medie la nivelul Uniunii.

CE finanteaza:
-

extinderea capacitatii de productie;
modernizarea intreprinderii;
prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe,
precum si pentru achizitionarea de hardware si software;
extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,
gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor.

CINE poate obtine finantare:
- IMM-urile si intreprinderile mari;
- autoritatile locale;
- operatorii economici din sectorul energetic;
- furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Buget pe ani
2011 - 528.395.407 Euro
2012 - 456.947.159 Euro
2013 - 406.462.565 Euro
Total 2.284.675.277 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si eco-eficient de productie
Domeniul major de interventie 1.1 - Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a
intreprinderilor, in special IMM-uri
Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii
tangibile si intangibile in intreprinderi mari
- data lansare estimativa: ianuarie 2011
a1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei acordat pentru
investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii
- data lansare estimativa: februarie 2011
a2. Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile
mici si mijlocii
- data lansare estimativa: trimestrul IV 2011
Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
- data lansare estimativa: martie 2011
Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
- data lansare estimativa: ianuarie 2011
Domeniul major de interventie 1.2 - Accesul IMM-urilor la finantare
Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Domeniul major de interventie 1.3 - Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil
Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si
international
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
- data lansare estimativa: suspendat temporar
Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
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Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate
Domeniul major de interventie 2.1 - CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in
economie
Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de
cercetare si intreprinderi
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din
strainatate
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Domeniul major de interventie 2.2 - Investitii pentru infrastructura de CDI
Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri
C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si
racordate la retele europene si internationale de profil (GRID,GEANT)
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile)
Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi
locuri de munca pentru CD
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public
Domeniul major de interventie 3.1 - Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei
Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe
Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010-29 iulie 2011.
Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea
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retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda
larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane
defavorizate din punct de vedere al accesului - verifica data lansarii pe
site-ul Finantare.ro
Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a
punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de
esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de
vedere al accesului) - verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni
broadband
- data lansare estimativa: ianuarie 2011
Domeniul major de interventie 3.2 - Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice
Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii
sistemelor informatice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii
la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa: februarie 2011
Domeniul major de interventie 3.3. Dezvoltarea e-economiei
Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor
aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa: ianuarie 2011
Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor
solutii electronice pentru afaceri
- data lansare estimativa: februarie 2011

Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul
combaterii schimbarilor climatic
Domeniul major de interventie 4.1 - Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice
si a sustenabilitatii sistemului energetic)
Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi
din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul
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imbunatatirii eficientei energetice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de
transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si
ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in
scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si
continuitate a serviciului de transport si distributie
Partea de distributie - termenul de depunere a cererilor de finantare a
expirat.
Partea de transport - Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la
epuizarea bugetului.
Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu
NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri
modernizate /retehnologizate
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Domeniul major de interventie 4.2 - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru
producerea de energie "verde"
Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de
producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor
energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in
unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a
biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse
regenerabile de energie
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.
Domeniul major de interventie 4.3 - Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii
sigurantei in aprovizionarea cu energie
Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de
transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
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Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica
Domeniul major de interventie 5.1 - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si
controlul POS CCE
Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor
Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE
Operatiunea c): Procesul de monitorizare
Operatiunea d): Procesul de control
Domeniul major de interventie 5.2 - Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI
Operatiunea a): Comunicare
Operatiunea b): Evaluare
Operatiunea c): Dezvoltare TI

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pos-cce-2011-programul-operational-sectorial-cresterea-competitivitatiieconomice_ghid-2011.html
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Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane
Obiectiv general:
Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii
pe tot parcursul vietii cu piata muncii.

CE finanteaza:
-

-

organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii
avansate;
pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a
intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca
legala;
implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri;
dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM-uri.

CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare;
- furnizori acreditati de formare profesionala;
- camerele de comert si industrie;
- sindicatele si patronatele;
- IMM-urile.

Bugetul total
2011 - 595.593.519 Euro
2012 - 666.545.305 Euro
2013 - 679.876.212 Euro
Total 5.904.305.634 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii
societatii bazate pe cunoastere
Domeniu major de interventie 1 - Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
"Educatie mai buna pentru toti" - data lansare estimativa: februarie-martie 2011
"Scoala pentru toti"- data lansare estimativa: februarie-martie 2011

Domeniu major de interventie 2 - Calitate in invatamantul superior
"Universitate pentru viitor" - data lansare estimativa: februarie-martie 2011
"Universitate pentru piata muncii" - data lansare estimativa: februarie-martie 2011

Domeniu major de interventie 3 - Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
"Profesionisti in educatie si formare" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul
Finantare.ro
"Cariera in educatie si formare" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro

Domeniu major de interventie 4 - Calitate in formare profesionala continua
"Calificari europene" - data lansare estimativa: februarie-martie 2011
"Parteneri in formare continua"- data lansare estimativa: februarie-martie 2011

Domeniu major de interventie 5 - Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii
"Programe doctorale mai bune" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Burse doctorale" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Programe postdoctorale" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
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Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
Domeniu major de interventie 1 - Tranzitia de la scoala la viata activa
"Invata o meserie" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Invata pentru cariera ta!" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro

Domeniu major de interventie 2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
"A doua sansa in educatie" - data lansare estimativa: februarie-martie 2011
"Nu abandona scoala!" - data lansare estimativa: februarie-martie 2011

Domeniu major de interventie 3 - Acces si participare la formare profesionala continua
"Calificarea - o sansa pentru viitor!" - data lansare estimativa: februarie 2011
"Continua sa te califici!" - data lansare estimativa: februarie 2011

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domeniu major de interventie 1 - Promovarea culturii antreprenoriale
"Fii intreprinzator" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Antreprenoriatul, o alternativa de cariera" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul
Finantare.ro

Domeniu major de interventie 2 - Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea
adaptabilitatii
"Competente pentru competitivitate" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul
Finantare.ro
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"Adaptabilitate si flexibilitate" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
Domeniu major de interventie 3 - Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru
partenerii sociali si societatea civila
"Actionam impreuna" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Parteneriat pentru ocupare" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul
Finantare.ro

Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare
Domeniu major de interventie 1 - Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
"Calitate in serviciile de ocupare" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Servicii de ocupare eficiente" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
Domeniu major de interventie 2 - Formarea personalului propriu SPO
"Profesionisti in piata muncii" - data lansare estimativa: ianuarie 2011
"Specialisti in ocupare" - data lansare estimativa: ianuarie 2011

Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare
Domeniu major de interventie 1 - Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
"Integrare pe piata muncii" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
"Fii activ pe piata muncii!" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro

Domeniu major de interventie 2 - Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea
ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de
munca.
"Mediul rural - oportunitati de ocupare" - verifica termenul de depunere a cererilor pe siteul Finantare.ro
"Mediul rural - mai mult decat agricultura" - verifica termenul de depunere a cererilor pe
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site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale
Domeniu major de interventie 1 - Dezvoltarea economiei sociale
"Pentru o viata mai buna" - data lansare estimativa: ianuarie-februarie 2011
"Economie sociala si solidaritate" - data lansare estimativa: ianuarie-februarie 2011
Domeniu major de interventie 2 - Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata
muncii
"Impreuna pe piata muncii" - data lansare estimativa: martie-aprilie 2011
Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
"Sanse egale si respect" - verifica termenul de depunere a cererilor pe site-ul Finantare.ro
Domeniu major de interventie 4 - Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii
"Parteneriat transnational" - data lansare estimativa: februarie 2011
"Schimb de bune practici" - data lansare estimativa: februarie 2011

Axa prioritara 7: Asistenta tehnica
Domeniu major de interventie 1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea
POS DRU
Domeniu major de interventie 2 - Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pos-dru-2011-programul-operational-sectorial-dezvoltarea-resurselorumane_ghid-2011.html
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Programul Operational Pescuit
Obiectiv general:
Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de
pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si
bunastarea economica.

CE finanteaza:
-

promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin
imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;
campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a
produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc);
organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste;
construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si
florei acvatice;
reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru
speciile migratoare.

CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit;
- organizatii de pescari;
- persoane fizice;
- agenti economici;
- autoritatile publice locale;
- organizatiile neguvernamentale, asociatiile;
- comunitatea locala.

Bugetul total
2011 - 39.257.052 Euro
2012 - 42.262.575 Euro
2013 - 45.362.301 Euro
Total 193.429.630 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
Masura 1.1 - Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 1.2 - Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 1.3 - Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 1.4 - Pescuitul de coasta la scara redusa
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 1.5 - Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor
obtinute din pescuit si acvacultura
Masura 2.1 - Acvacultura
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 2.2 - Pescuit in apele interioare
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 2.3 - Prelucrarea si comercializarea pestelui
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 2.4 - Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 3: Masuri de interes comun
Masura 3.1 - Actiuni colective
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 3.2 - Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 3.3 - Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Masura 3.4 - Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
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Masura 3.5 - Actiuni pilot
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti
Masura 4.1 - Dezvoltarea zonelor pescaresti
Actiunea 1 - Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Actiunea 2 - Sprijin pentru actiuni de cooperare intre Grupurile Locale
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 5: Asistenta tehnica
Masura 5.1 - Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala integrate a zonelor pescaresti
Actiunea 1 - Gestionarea si punerea in aplicare a programelor
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Actiunea 2 - Studii
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Actiunea 3 - Publicitate si informare
- verifica data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pop-2011-programul-operational-pescuit_ghid-2011.html
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Programul Operational Sectorial Mediu
Obiectiv general:
Protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, urmarinduse conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

CE finanteaza:
- proiectele care vizeaza construirea sau reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;
- proiectele de extindere sau reabilitare a retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de
canalizare;
- proiectele de constructie sau reabilitare a statiilor de epurare;
- proiectele de achizitionare a vehiculelor de transport al deseurilor;
- proiecte de construire a unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (medicale, provenite din
echipamente tehnice etc);
- proiecte de reabilitare a retelelor de distributie a apei calde si a caldurii;
- proiecte de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;
- proiecte care sustin biodiversitatea;
- proiecte de infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor acestora;
- proiecte de elaborare a unor harti de pericol si risc al inundatiilor si inclusiv proiectele de informare
publica si de instruire in domeniul reducerii riscurilor;
- proiecte de reabilitare a zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune.

CINE poate obtine finantare:
- autoritatile publice centrale, regionale si locale;
- companiile regionale de apa;
- administratiile ariilor protejate;
- Administratia Nationala "Apele Romane";
- organizatii non-guvernamentale.

Bugetul total
2011 - 761.146.030 Euro
2012 - 848.813.721 Euro
2013 - 930.977.111 Euro
Total 3.802.794.810 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2011.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea
siturilor contaminate istoric
Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2011.
Domeniu major de interventie 2.1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al
deseurilor si extinderea infrastructurii de management al
deseurilor
Domeniu major de interventie 2.2 - Reabilitarea zonelor poluate istoric

Axa prioritara 3: Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin
restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta
energetica in localitatile cele mai afectate de poluare
Domeniu major de interventie 3.1 - Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele
fierbinti (hot-spot)
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
Domeniu major de interventie 4.1 - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management
in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000
Proiectele se depun pana la 31 ianuarie 2011.

Axa prioritara 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele
cele mai expuse la risc
Domeniu major de interventie 5.1 - Protectia impotriva inundatiilor
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
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Domeniu major de interventie 5.2 - Reducerea eroziunii costiere
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Axa prioritara 6: "Asistenta Tehnica"
Domeniu major de interventie 6.1 - Sprijin pentru managementul si evaluarea POS
Domeniu major de interventie 6.2 - Sprijin pentru informare si publicitate

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pos-m-2011-programul-operational-sectorial-mediu_ghid-2011.html
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Programul Operational Sectorial Transport
Obiectiv general:
Promovarea unui sistem sustenabil de transport in Romania, care va facilita transportul in
siguranta, rapid si eficient al persoanelor si bunurilor, la un nivel adecvat al serviciilor la standarde
europene.

CE finanteaza:
- modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru
protectia mediului inconjurator;
- modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile
dezvoltarii durabile;
- promovarea transportului feroviar, naval si intermodal;
- sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale
transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

CINE poate obtine fnantare:
- administratiile infrastructurii nationale de transport (CN ADNR SA, CN Cai Ferate CFR SA);
- administratiile porturilor si aeroporturilor;
- Ministerul Transporturilor;
- alti beneficiari.

Bugetul total
2011 - 983.487.517 Euro
2012 - 1.053.278.629 Euro
2013 - 1.125.640.063 Euro
Total 4.846.382.553 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii
sustenabile a sistemului de transport, integrat in cadrul retelelor europene de
transport
Domeniul major de interventie 1.1- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a
lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 1.2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare dea lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 1.3 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a
lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor
prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului national de transport
Domeniul major de interventie 2.1 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale
rutiere
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 2.2 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale
feroviare si a serviciilor oferite pasagerilor
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 2.3 - Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si
fluviale
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 2.4 - Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport
aerian
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Data lansare estimativa: ianuarie 2011

Axa prioritara 3: Dezvoltarea durabila a sectorului de Transport, la un nivel mai inalt de protectie a
mediului, a sanatatii oamenilor si a sigurantei pasagerilor
Domeniul major de interventie 3.1 - Promovarea transportului inter-modal
Data lansare estimativa: ianuarie 2011
Domeniul major de interventie 3.2 - Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate
modurile de transport
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.
Domeniul major de interventie 3.3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra
mediului
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Axa 4: Asistenta Tehnica
Domeniul major de interventie 4.1 - Sprijinirea managementului eficient, implementarii,
monitorizarii si controlului POST
Domeniul major de interventie 4.2 - Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind
POST

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pos-t-2011-programul-operational-sectorial-transport_ghid-2011.html

Finantare.ro
Bl Poitiers nr 10, Iasi, Cod postal 700222
Judetul Iasi, Romania

Contact
Telefon: 0232.106.188
Fax: 0332.254.746
Mobil: 0754 816 464

0746 195 521

Cea mai completă sursă gratuită de informaţii privind fondurile structurale şi celelalte tipuri de finanţări
nerambursabile şi credite pentru sectorul IMM, APL şi sectorul ONG din România.

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii
Administrative
Obiectiv general:
Crearea unei administratii publice mai eficiente si mai eficace in beneficiul socio-economic al
societatii romanesti.

CE finanteaza:
- studii si cercetari privind experientele de reforma ale administratiei locale din alte state
membre;
- studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul
cunoasterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie;
- managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor
de management;
- asistenta tehnica pentru elaborarea de strategii privind informatizarea institutionala;
- asistenta tehnica pentru planurile de formare profesionala;
- training-ul si asistenta tehnica pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
- studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitatilor de
monitorizare si evaluare.

CINE poate obtine finantare:
- administratia centrala si locala;
- institutiile de invatamant superior in parteneriat cu autoritatile publice locale;
- organizatiile neguvernamentale.

Bugetul total
2011 - 29.865.828 Euro
2012 - 24.604.847 Euro
2013 - 22.706.759 Euro
Total 159.696.434 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice
Domeniul major de interventie 1- Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel
politico-administrativ
Operatiunea: "Strategii de dezvoltare locala"
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 2 - Cresterea responsabilizarii administratiei publice
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 3 - Imbunatatirea eficacitatii organizationale
Operatiunea: "Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne"
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Operatiunea: "Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi
straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul
proiectelor, etc."
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Operatiunea: "Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare
manageriala a personalului cu functii de conducere din
administratia publica"
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe
procesul de descentralizare

Domeniul major de interventie 1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a
serviciilor
Operatiunea "Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate
/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare"
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Domeniul major de interventie 2 - Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor
Operatiunea "Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor
publice"
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Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro
Operatiunea "Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de
management, inclusiv EMAS"
Verificati data lansarii pe site-ul Finantare.ro

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica
Domeniul major de interventie 1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general si
evaluarea PODCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de
programare
Domeniul major de interventie 2 - Sprijin pentru activitatile de comunicare si de promovare
ale PODCA
Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pos-dca-2011-programul-operational-sectorial-dezvoltarea-capacitatiiadministrative_ghid-2011.html
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Programul Operational Asistenta Tehnica
Obiectiv general:
- asigurarea sprijinului necesar procesului de coordonare si de a contribui la implementarea si absorbtia
eficace, eficienta si transparenta a instrumentelor structurale in Romania.

CE finanteaza:
- asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si
implementari eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea
pentru urmatorea perioada de programare a instrumentelor structurale;
- asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la
instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al Autoritatii pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale pentru comunicare in linie cu Strategia Nationala de
Comunicare pentru Instrumentele Structurale.

CINE poate obtine finantare:
- Autoritatile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operationale;
- Organismele Intermediare;
- Autoritatea de Certificare si Plata;
- Autoritatea de Audit.

Bugetul total
2011 - 34.460.571 Euro
2012 - 38.078.930 Euro
2013 - 38.840.510 Euro
Total: 164.348.287 Euro
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Axe prioritare:
Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale si coordonarea
programelor
Domeniul major de interventie 1.1 - Sprijin pentru managementul si implementarea
Instrumentelor Structurale
Domeniul major de interventie 1.2 - Evaluare
Domeniul major de interventie 1.3 - Formare orizontala in domeniul gestionarii
programelor/proiectelor
Domeniul major de interventie 1.4 - Functionarea Autoritatii de Management pentru POAT, a
ACIS, a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit

Axa prioritara 2: Dezvoltarea in continuare si sprijin pentru functionarea Sistemului Unic de
Management al Informatiei
Domeniul major de interventie 2.1 - Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale
Domeniul major de interventie 2.2 - Functionarea Unitatii Centrale SMIS si a retelei de
coordonatori
Domeniul major de interventie 2.3 - Formarea utilizatorilor, distribuirea ghidurilor de
proceduri si a manualelor de utilizator,precum si activitati de informare
privind SMIS
Domeniul major de interventie 2.4 - Achizitia de echipamente si servicii TI&C

Axa prioritara 3: Diseminarea informatiei si promovarea Instrumentelor Structurale
Domeniul major de interventie 3.1 - Diseminarea informatiilor generale si derularea
activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate
Romaniei
Domeniul major de interventie 3.2 - Functionarea Centrului de Informare pentru
Instrumentele Structurale

Puteti vedea liniile de finantare lansate in cadrul acestui program accesand urmatorul link:
http://www.finantare.ro/pos-at-2011-programul-operational-de-asistenta-tehnica_ghid-2011.html
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