CALENDAR
Apeluri care se estimează a fi lansate in perioada ianuarie-martie 2018

Valoare apel de proiecte (euro) *

PROGRAMUL
OPERATIONAL

Axa prioritară

Prioritate de investiții

Obiectiv specific/Operaţiune

Beneficiari
Total eligibil (UE+BS)

din care UE

Data estimata
Data estimata
pentru publicare
Data închiderii
a se lansa apel
Ghid in consultare
apelului
proiecte
publica

Apel competitiv/
necompetitiv

1. Promovarea
transferului tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea
Axa 1/PI 1.1/Operatiunea A - Sprijinirea
cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea
entitatilor de inovare si transfer tehnologic
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată,
liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție
avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale
și difuzării tehnologiilor de uz general

Centrele de transfer tehnologic

66.000.000

56.100.000

II 2018

IX 2018

Necompetitiv

POR

1. Promovarea
transferului tehnologic

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special
promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea
Axa 1/PI 1.1/Operatiunea B - Sprijinirea
cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea
parcurilor stiintifice si tehnologice
inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată,
liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție
avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale
și difuzării tehnologiilor de uz general

Parcuri stiintifice

55.988.235

47.590.000

II 2018

IX 2018

Necompetitiv

POR

2. Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii

Axa 2/PI 2.2/O.S 2.2 - Îmbunătățirea
2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea competitivității economice prin creșterea
serviciilor
productivității muncii în IMM-uri în sectoarele
competitive identificate în SNC apel ITI DD

IMM

50.587.986

42.999.787

I 2018

VI 2018

Competitiv

POR

3. Sprijinirea tranziției
3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
către o economie cu
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor
emisii scăzute de carbon

Axa 3/PI 3.1/Operatiunea C - Iluminat
public

Autoritati publice locale

91.235.118

78.880.000

06.12.2017

I 2018

V 2018

Necompetitiv

POR

3. Sprijinirea tranziției
3.1 Sprijinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
către o economie cu
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor
emisii scăzute de carbon

Axa 3/PI 3.1/Operatiunea C - Iluminat
public apel ITI DD

Autoritati publice locale

5.152.941

4.469.388

06.12.2017

I 2018

V 2018

Necompetitiv

POR

8. Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi
sociale

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale

Axa 8/PI 8.1/OS 8.1 - Creşterea accesibilităţii
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele
UAT, parteneriate intre UAT
sărace și izolate
Operațiunea A - Ambulatorii integrate, apel
national

241.273.915

123.098.936

XII 2017

I 2018

VI 2018

Necompetitiv

POR

8. Dezvoltarea
infrastructurii sanitare şi
sociale

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile
sociale

Axa 8/PI 8.1/OS 8.1 - Creşterea accesibilităţii
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor
de nivel secundar, în special pentru zonele
UAT, parteneriate intre UAT
sărace și izolate
Operațiunea A - Ambulatorii integrate, apel
ITI DD

4.508.000

2.300.000

XII 2017

I 2018

VI 2018

Necompetitiv

POR

9. Sprijinirea regenerării
economice și sociale a
comunităților
9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
defavorizate din mediul
urban

Axa 9/PI 9.1/OS 9.1 - Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune Grupurile de actiunea locala
socială, prin măsuri integrate

99.377.879

95.744.681

II 2018

III 2018

VII 2018

Necompetitiv

POR

POR

12. Asistenta Tehnica a
POR 2014-2020

Axa 12/Apelul 2 - Asistenta Tehnica a POR
2014-2020 - Dedicat beneficiarilor ADR/OI

ADR/OI

321.276.594

160.638.297

POR

13. Regenerare urbana - 13.1 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a
orase mici
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Axa 13/PI 13.1/OS 13.1 - Îmbunătățirea
calității vieții a populației în orașele mici și
mijlocii din România, inclusiv ITI DD si SUERD

Autoritati publice locale

230.588.235

200.000.000

I 2018

I 2018

II 2018

Necompetitiv

VI 2018

Necompetitiv

