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Oportunități de finanțare
• FONDURI STRUCTURALE 2014-2020, Finanțări active
• STRUCTURĂ PROGRAME 2021-2027 (Fonduri Structurale)
• Planul Național de Redresare și Reziliență (2021-2026)
• PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI
INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 (POCIDIF)
• UEFISCDI, Finanțări active
• LIFE
https://acad.ro/birouProiecte/pag_birouProiecte.htm

FONDURI STRUCTURALE 2014-2020, Finantari active, februarie 2021
Sursa: Fonduri-Structurale.ro, februarie 2021
POR, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/1/programul-operational-regional/finantari-active
8.1.B Centre comunitare integrate, 30.04.2021
8.2.B Spitalul Județean - ITI Delta Dunării, 02.08.2021
9.1. Strategii de Dezvoltare Locală selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 regiuni mai puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III) , 31.12.2021
POCU, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-capital-uman/finantariactive
2.3. Creșterea numărului tinerilor (16-25 ani) NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
5.1. Sprijin pentru funcționarea Grupurilor de Actiune Locala (depunere cereri de finanțare în MySMIS) - regiuni mai
puțin dezvoltate și regiunea București-Ilfov (Etapa III )
POCA, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/3/programul-operational-capacitateadministrativa/finantari-active
2.1. Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la
nivel local - Regiunea București-Ilfov, 31.03.2021
2.1. Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la
nivel local - Regiuni mai puțin dezvoltate, 31.03.2021

POC, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/4/programul-operational-competitivitate/finantari-active
1.1.3 Actiuni in sprijinul derularii Orizont 2020 , infrastructuri europene s.a.
2.3.1. e-guvernare, e-sanatate
POIM, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/5/programul-operational-infrastructura-mare/finantari-active
1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar, 31.12.2022
2.3 Dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, 31.12.2022
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar, 31.12.2022
3.1 Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, 01.07.2022
4.1 Biodiversitate, 31.12.2021
4.1 Refacerea ecosistemelor degradate, 30.06.2022
4.3 Decontaminarea siturilor poluate istoric, 30.06.2022
5.1 Managementul riscului la inundații și eroziune costieră, 30.06.2022
5.2 Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre, 31.12.2022
7.1 Dezvoltarea infrastructurii de termoficare - proiecte noi, 31.12.2021
8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor, 04.11.2021
8.2 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor, 04.11.2021
9.1. Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19
PNDR, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/7/programul-national-de-dezvoltare-rurala/finantari-active
19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, 31.12.2021
4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole - abatoare montane, 31.03.2021
6.1 Instalarea tinerilor fermieri – Disapora, 04.05.2021

POPAM, https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/8/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime/finantari-active
M II.5 b Achiziționarea de servicii de consiliere pentru ferme de acvacultură
Programe de Cooperare Transfrontalieră, Interregională, Transnațională
https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/9/programe-de-cooperare-transfrontaliera-interregionala-transnationala

ALTE FINANTARI
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari
Mecanismul Financiar SEE Granturi Norvegiene 2014-2021
Active Citizens Fund-subscheme, 20.04.2021
Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene, 29.04.2021
Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniu învățământului
profesional și tehnic + preuniversitar, iunie 2021
Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II,
15.04.2021
Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”,
29.03.2021
„Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică
Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi,
30.03.2021
MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de
locuri de muncă, 31.12.2023, cond: min 100 locuri munca
FINANȚĂRI ÎN PREGĂTIRE
https://www.fonduri-structurale.ro/finantari-2021

STRUCTURĂ PROGRAME 2021-2027 (Fonduri Structurale)
Sursa: Fonduri-Structurale.ro, februarie 2021, https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
O nouă politică de coeziune
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de
coeziune, principala politică de investiții a UE.
Cinci priorități investiționale:
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.
O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici
și mijlocii
O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția
energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor
de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a
dezvoltării urbane durabile în UE.
Comisia a publicat la 2 decembrie 2020 un video introductiv referitor la aceste 5 priorități
investiționale: https://www.youtube.com/watch?v=yXhYOBO8ZdM&feature=emb_title.

Planul Național de Redresare și Reziliență
Context, viziune, structură, aici: https://mfe.gov.ro/wpcontent/uploads/2020/11/6760ee6d1224bb0b47c74cb995abca
36.pdf
Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027
Planul Național de Redresare și Reziliență - investiții
în infrastructură publică și în mediul de afaceri respectând
condițiile de tranziție verde și digitalizare astfel încat să poata
crește capacitatea de răspuns la criză (reziliență) în condițiile
unor reforme sustenabile pe termen mediu și lung - creștere
economică.
Cuprinde 3 piloni:
- transport și schimbari climatice,
- servicii publice, dezvoltare urbană, valorificare patrimoniu,
- competitivitate economică, digitalizare, capacitate de
reziliență și 12 domenii de intervenții.
Constrângeri în elaborarea PNRR:
Investiții direcționate către tranziție verde și digitalizare
Alocare buget pentru schimbări climatice: minimum 37% din
total buget
Alocare buget pentru digitalizare: minimum 20%.

Structura
bugetului
pe piloni

PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE 2021-2027 (POCIDIF)
Viziunea strategică a programului operațional:
Crearea în România a unui ecosistem care potențează competitivitatea societății în contextul schimbărilor tehnologice,
plecând de la nevoile de dezvoltare identificate prin Strategia Națională și cele 8 Strategii Regionale de Specializare
Inteligentă și concentrarea eforturilor pentru atingerea potențialului tehnologiilor digitale pentru a crea noi oportunități
de dezvoltare atât pentru sistemul public, cât și pentru mediul de afaceri.
Sursa de finanțare a Programului Operațional:
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
Obiective specifice :
OS(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
OS(ii) Îmbunătățirea conectivității digitale
OS (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
Fundamentarea necesității programului operațional: Programul propune măsuri în domeniile cercetării, dezvoltării şi
inovării/specializării inteligente și în domeniul digitalizării la nivelul administrației publice centrale, finanțate fie prin
granturi, fie prin instrumente financiare cu respectarea regulilor de Ajutor de Stat, după caz, pentru a răspunde
provocărilor identificate la nivel național.

Priorități de investiții care se vor finanța în cadrul programului operațional POCIDIF
1. Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional
2. Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare
3. Dezvoltarea capacităţii CDI a institutelor de învăţământ superior
4. Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-urilor/ICAR-urilor
5. Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari
6. Dezvoltarea de mari infrastructuri CDI, inclusiv transfer tehnologic
7. Digitalizarea în educație
8. Digitalizarea în cultură
9. Digitalizarea în administrația publică centrala
10. Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

Bugetul estimat al programului POCIDIF
- 2,143 mld euro, din care:
- 1,500 mld euro FEDR
- 0,643 mld euro Buget de Stat

UEFISCDI, Finanțări active
11 apeluri

Buget total România: 7.100.000 Euro
Numar estimat proiecte finanțate ≈ 35

Competiții deschise/Termen depunere/Buget România
ERA-MIN3
15 martie 2021/600.000 Euro

Finanțator/Coordonator/Perioada
implementare
Comisia Europeana, Horizont 2020/
Portugalia/2020-2025

MarTERA/Maritime and Marine Technologies for a New ERA
26 martie 2021/500.000 Euro

Comisia Europeană, ERA-NET Cofund/ Consolidarea Spațiului European de Cercetare (ERA) în domeniul tehnologiilor marine,
Germany/2016/12/01-2022/11/30
precum și a dezvoltării aşa-numitei „ Economii Albastre”.

LEAP-RE/Call for Africa Innovation projects on Renewable Energy
1 aprilie 2021/500.000 Euro
ERA-NET Urban Transformation Capacities (ENUTC)
15 aprilie 2021/500.000 Euro

Comisia Europeană/ Franța

The Flagship ERA-NET — FLAG-ERA III
19 aprilie 2021/500.000 Euro
"Active and Assisted Living" AAL
21 mai 2021/1.000.000 Euro

Comisia Europeană, ERA-NET Cofund/ FET Flagship, Graphene și Human Brain Project (HBP)
Franta/2018-12-01 / 2023-11-30
Comisia Europeană, Statele membre in Crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea
Programul AAL
oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea TIC

ICT-AGRI-FOOD
ERA-NET Cofund on ICT-enabled agri-food systems Acronim
26 mai 2021/500.000 Euro
CHANSE
07 mai 2021/500.000 Euro

Comisia Europeană, ERA-NET Cofund/ Cerere din ce în ce mai mare a societății pentru un sistem agroalimentar cu impact mai
Germania/1.10.2019-30.09.2024
puțin dăunător asupra mediului și cu efecte sociale pozitive.

QuantERA II/ERA-NET Cofund Quantum Technologies
13 mai 2021/500.000 Euro
M.ERA.NET 3/ ERA-NET for research and innovation on materials
and battery technologies, supporting the European Green Deal.
15 iunie 2021/1.500.000 Euro

Comisia Europeană, ERA-NET Cofund/ Fenomene și știință cuantică
Polonia/2021-2026
Comisia Europeană, ERA-NET Cofund/ Cercetarea și inovarea materialelor, inclusiv materiale pentru bateriile viitorului
Austria/
1/03/2021-28/02/2026

TRANSCAN 3/ERA-NET Sustained collaboration of national and regional
programmes in cancer research
Lansare aprilie 2021/Termen depunere iunie 2021/500.000 Euro

Comisia Europeană, ERA-NET Cofund/Italia/ Alinierea programelor naționale și regionale de cercetare a cancerului
2016-2021

Comisia Europeană, ERA-Net Cofund/
Suedia

Comisia Europeana, Horizont
2020/Polonia/2020-2025

Obiective/Buget România
ERA-MIN3 – materii prime pentru o dezvoltare sustenabila (inclusiv reciclare baterii) și
consolidare economie circulară.

Utilizarea energiei regenerabile printr-un set bine echilibrat de proiecte de cercetare,
demonstrare și transfer de tehnologie pe ambele continente (Europa și Africa).
Provocări urbane: 1. Economii circulare urbane; 2. Dezvoltări comunitare și ecosisteme
de inovare urbană; 3. Infrastructură urbană robustă și rezistentă

Să promoveze rolul cercetării umaniste și științelor sociale în programele europene de
cercetare, inclusiv Orizont Europa și alte programe

Programul LIFE
Investiții în mediu, natură și climă
The new LIFE programme will cover the following areas:
Nature and biodiversity
Circular economy and quality of life
Climate change mitigation and adaptation
Clean energy transition
A Call for project proposals will be published in the coming
months. We will make use of the Funding & tender opportunities
portal to ensure applicants have a common entry point to most
EU grants.
Provisional timeline for project proposals
Launch of Call: Late spring 2021
Deadline for applications: Autumn 2021
Evaluation: 2021/2022
Signature of grants: Second half of 2022

The European Commission has announced
that it will invest €121 million in Integrated
Projects under the LIFE programme. This is
20% more than 2020.

Vă mulțumesc pentru atenție!

