ANEXA 2

SURSE DE FINAN

ARE DIN FONDURI
STRUCTURALE PENTRU PROIECTELE INDICATE
Program

Programul Opera ional Regional

Autoritatea de Management

Ministerul Dezvolt rii Lucr rilor Publice i
Locuin elor

Organism intermediar

ADR Sud Muntenia

Axa Prioritar

Îmbun t irea infrastructurii sociale

Domeniul Major de Interven ie

Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea
infrstructurii educa ionale preuniversitare
i universitare pentru formare
profesional continu

Activit i eligibile

Reabilitarea infrastructurii colare
din înv

mântul obligatoriu ;

Reabilitarea campusurilor pentru
înv

mântul profesional i tehnic :

Reabilitarea / modernizarea /
dotarea campusurilor universitare

Solicitan i eligibili

Administra ia public local
ANOFM ; AJOFM
Institu ii de formare profesional a
adul ilor

Valoarea grantului

150.000 – 20.000.000 Euro

Sursa de informare online

www.inforegio.ro
114

Axa Prioritar

Dezvoltarea durabil

i promovarea

turismului

Domeniul Major de Interven ie

Crearea, dezvoltarea, modernizarea
infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale i
cre terii calit ii serviciilor turistice.

Activit i eligibile

Dezvoltarea turismului bazat pe
resurse turistice naturale (turism
montan, turism balnear, turism
litoral,

i a utilit ilor conexe)

Reabilitarea / modernizarea /
extinderea structurilor de cazare i
a utilit ilor conexe
Crearea / reabilitarea / modernizarea
/ extinderea infrastructurii turistice
de agreement i a utilit ilor conexe

Solicitan i eligibili

Autorit i ale administra iei publice
locale i centrale
Microîntreprinderi i IMM-uri din
domeniul turismului
ONG - uri

Valoarea grantului

200.000 – 25.000.000 Euro

Sursa de informare online

www.inforegio.ro
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Program

Programul Opera ional Sectorial –
Cre terea Competitivit ii Economice

Autoritatea de Management

Ministerul Economiei i Finan elor

Organism intermediar

Ministerul Comunica iilor i Tehnologiei
Informa iei

Axa Prioritar

Tehnologia informa iei i comunica iilor
pentru sectoarele public i privat

Domeniul Major de Interven ie

Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei

Activit i eligibile

Suport pentru autorit ile publice / IMM –
uri pentru construirea de telecentre în
special în zonele de e ec ale pie ei, prin
care s se fac posibil accesul public la
Internet prin conexiuni broadband

Solicitan i eligibili

Autorit i Publice Locale
IMM – uri
ONG – uri

Valoarea grantului

Max. 100.000 Euro

Sursa de informare online

www.mcti.ro
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Program
Autoritatea de Management
Organism intermediar

Axa Prioritar

Programul Opera ional Sectorial –
Dezvoltarea Resurselor Umane
Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de
anse
Ministerul Educa iei, Cercet rii i
Tineretului, pentru proiecte de grant.
AM POS DRU pentru proiectele strategice.

Educa ia i formare profesional în
sprijinul cre terii economice i dezvolt rii
societ ii bazate pe cunoa tere

Domeniul Major de Interven ie

Accesul la educa ie i formare
profesional ini ial de calitate

Activit i eligibile

Solicitan i eligibili

Valoarea grantului

Elaborare / actualizare / revizuirea /
testarea / implementarea de instrumente
i proceduri pentru managementul
educa ional, evaluare i acreditare,
descentralizare, i evaluarea elevilor,
inspec ie colar .
Agen ii, structuri i alte organisme
aflate în subordinea / coordonarea
MECT i alte organisme publice cu
atribu ii în domeniul educa iei i
form rii profesionale ini iale.
Unit i de înv mânt, publice i
private, din re eaua na ional
colar
* ONG-uri (funda ii i asocia ii)
care ac ioneaz în domeniul
educa iei
50.000 – 500.000 proiecte individuale
300.000 – 5.000.000 proiecte na ionale
500.000 – 5.000.000 scheme de grant

Sursa de informare online

www.fseromania.ro
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Axa Prioritar

Promovarea incluziunii sociale

Domeniul Major de Interven ie

Îmbun t irea accesului i a particip rii
grupurilor vulnerabile pe pia a muncii

Activit i eligibile

Valoarea grantului

Dezvoltarea i furnizarea ofertelor
individualizate de formare
profesional care vizeaz nevoile
specifice ale grupurilor vulnerabile,
inclusiv dezvoltarea competen elor
de baz i certificarea acestora ;
Activit i de motivare pentru
grupurile vulnerabile pentru a se
integra / reintegra pe pia a muncii,
inclusive asisten în c utarea unui
loc de munc ;
Activit i care vizeaz reconversia
profesional a lucr torilor cu
calific ri redundante, în special
persoanele cu risc de excluziune
social ;
* Consiliere i asisten pentru
dezvoltarea de noi locuri de munc
protejate în întreprinderi.
Cooperative sociale, ONG-uri
Biserici în calitate de furnizori de
servicii sociale
Furnizori de servicii specializate
pentru stimularea ocup rii for ei de
munc
Culte i asocia ii religioase
APL –uri
Organiza ii sindicale i patronale
* Întreprinderi, în special IMM –uri i
asocia ii ale IMM – urilor
Min. 150.000 Euro

Sursa de informare online

www.fseromania.ro

Solicitan i eligibili
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Axa Prioritar

Educa ia i formarea profesional în
sprijinul cre terii economice i dezvolt rii
societ ii bazate pe cunoa tere

Domeniul Major de Interven ie

Dezvoltarea resurselor umane în educa ie
i formare profesional

Activit i eligibile

Solicitan i eligibili

Valoarea grantului

Dezvoltarea i furnizarea de
programe de formare care s
sprijine dezvoltarea de noi profesii
în educa ie ;
Furnizarea de programe de formare
i perfec ionare pentru personalul
din grupurile int , inclusiv formare
la distan ;
Dezvoltarea i furnizarea de formare
ini ial pentru cadre didactice i
formatori ;
Schimb de bune practici, vizite de
studiu, organizarea de seminarii ;
MECT
Agen ii, structuri subordonate sau
aflate în coordonarea MECT i alte
organisme publice cu atribu ii în
formarea cadrelor didactice i a
formatorilor
Inspectorate colare jude ene i
structuri afiliate
Unit i de înv mânt, publice i
private
50.000 – 500.000 proiecte individuale
300.000 – 5.000.000 proiecte na ionale
500.000 – 5.000.000 scheme de grant

Sursa de informare online

www.fseromania.ro
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Axa Prioritar

Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a
întreprinderilor

Domeniul Major de Interven ie

Promovarea culturii antreprenoriale

Activit i eligibile

Organizarea de seminarii în cadrul
institu iilor de educa ie i formare
profesional i în întreprinderi
pentru a promova cultura
antreprenorial ;
Dezvoltarea schemelor de ajutoare
i stimulente pentru a sprijini
demararea activit ilor unei afaceri,
antreprenoriatul i ocuparea pe
cont propriu
Microîntreprinderi i IMM – uri
Organiza ii sindicale i patronale
APL – uri
ONG – uri
Camere de comer i industie
185.000 – 1.849.999 lei pentru proiectele

Solicitan i eligibili

Valoarea grantului

de grant

Sursa de informare online

www.fseromania.ro
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