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Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023


Finanțator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)



Solicitanți eligibili: Producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie



Obiectivul programului: Obiectivul programului este acordarea unui sprijin în favoarea restructurării şi a reconversiei plantaţiilor- una
din măsurile de administrare a potenţialului productiv viticol care a fost luată de Comisia Europeană, atât pentru a întări echilibrul
pieţei vitivinicole, cât şi în vederea unei mai bune adaptări a ofertei la cerere pentru anumite tipuri de produse vitivinicole.



Activități eligibile: reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire, realizată prin plantare pe același amplasament ori pe alt
amplasament echivalent ca suprafață; reamplasarea parcelelor viticole; modernizare, prin: proiectare, instalare/înlocuire sistem de
susținere pentru conducere și palisaj; modernizarea formei de conducere a viței-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura
semiînaltă și înaltă; instalarea de sisteme de irigații prin picurare.



Valoarea grantului: Maximum 75% din valoarea costurilor restructurării



Contribuția beneficiarului: 25%



Termen limită: 31 iulie 2023



Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/alte-finantari/342/programul-national-de-sprijin-in-sectorul-vitivinicol2019-2023

3

Apeluri de proiecte DEZVOLTARE RURALĂ

Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală


Finanțator: Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR)



Solicitanți eligibili: Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală, cu respectarea
prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/ 2013;



Obiectivul programului: Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală



Activități eligibile: Stimularea inovării; Consolidarea identității locale și a profilului local; Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității
zonei locale; Soluționarea problemelor demografice; Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER; Îmbunătățirea egalității
de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților; Creșterea competitivității la nivel
local; Conservarea resurselor și protecția mediului natural; Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.



Valoarea grantului: 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.



Contribuția beneficiarului: -



Termen limită: 31.12.2023 Sesiune continuă



Informații suplimentare:
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_m_19_leader_sm19_2_actiuni_in_strategia_de_dezvoltare_loca
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Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală,
transfer de bune practici”


Finanțator: Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021



Solicitanți eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul
Programului Dezvoltare locală din: România, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.



Obiectivul programului: Apelul de propuneri de inițiative bilaterale vizează facilitarea schimbului și transferului de informații, cunoștințe,
tehnologie, experiență și bune practici între Promotorii de Proiect și partenerii lor din România, pe de o parte, respectiv entități relevante din
Statele Donatoare și/ sau organizații internaționale, pe de altă parte, în domenii de interes și pe teme specifice proiectelor finanțate prin
Programul Dezvoltare locală.



Activități eligibile: Prin intermediul acestuia va fi sprijinită participarea la întâlniri bilaterale și de tip rețea, sesiuni de formare și ateliere de
lucru, vizite de studiu, conferințe și seminare relevante pentru tematica proiectului aflat în implementare. Cel puțin o entitate din Statele
Donatoare sau dintr-o organizație internațională trebuie să fie implicată în activitățile bilaterale propuse.



Valoarea grantului: până la 5.000 de euro



Contribuția beneficiarului:



Termen limită: 06 iulie 2021 - 1 mai 2024 (În cazul unui număr mare de inițiative bilaterale primite care îndeplinesc condițiile de finanțare și
depășesc alocarea financiară a apelului, OP poate închide apelul înainte de această dată sau poate suplimenta alocarea financiară)



Informații suplimentare: https://dezvoltare-locala.frds.ro/apelul-2-transfer-de-bune-practici/
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Programe simple – promovarea produselor agricole
 Finanțator: Comisia Europeană
 Solicitanți eligibili: • organizații profesionale sau interprofesionale stabilite într-un stat membru și reprezentative pentru sectorul sau sectoarele în
cauză, • organizații de producători sau asociații, • organisme din sectorul agroalimentar care au ca obiectiv și activitate acțiunile de informare și de
promovare pentru produsele agricole și care au fost însărcinate de statele membre să îndeplinească o misiune de serviciu public în acest sector, etc.
• şi alte entități pot participa la un consorțiu, cum ar fi parteneri asociați, subcontractanți, terți care acordă contribuții în natură etc., fārā sā
primeascā cofinanțare prin aceastā cerere.
 Obiectivul programului: Obiectivul general al acţiunilor de informare şi promovare este creşterea competitivităţii sectorului agricol al Uniunii. Pentru
anul 2022, se pune un accent deosebit pe promovarea produselor și metodelor care sprijină direct obiectivele Pactului ecologic european”. Aceasta
include promovarea produselor ecologice, a fructelor și legumelor și a agriculturii sustenabile.
 Activități eligibile: Propunerile trebuie să se refere la activități care vizează una sau mai multe țări acoperite de tema aleasă din cerere. Propunerile
care vizează piața internă trebuie puse în aplicare: (i) în cel puțin două state membre cu o cotă coerentă din bugetul alocat, ținându-se seama în
special de dimensiunea respectivă a pieței în fiecare dintre statele membre în cauză; sau (ii) într-un stat membru, în cazul în care statul membru
respectiv este diferit de statul membru de origine al organizației(lor) care propun(e) proiectul.

 Valoarea grantului: Buget total: 84.000.000 €
 Contribuția beneficiarului: 30% în cazul proiectelor pe piața internă și 20% în țările terțe
 Termen limită: 21 aprilie 2022
 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/agrip/wp-call/2022/call-fiche_agrip-simple6
2022_en.pdf
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„Activităţi de implicare a cetățenilor”
 Finanțator: Institutul European de Inovare și Tehnologie
 Solicitanți eligibili: Entităţi publice şi private (aplicaţii individuale, consorţiile nu sunt acceptate) din statele membre şi ţări participante la programul „Orizont
Europa”. Este puternic încurajată participarea celor din ţările RIS (Schema Regională pentru Inovare, România este inclusă în RIS).
 Obiectivul programului: Proiectele vor ajuta cetățenii să adopte obiceiuri mai durabile, să conceapă noi produse, servicii sau soluții și să sprijine membrii
comunității să fie factori ai schimbării.
 Activități eligibile: Propunerile trebuie să încorporeze și să integreze cele trei valori centrale ale Noului Bauhaus European (sustenabilitate, estetică,
incluziune) și cele trei principii-cheie ale Noului Bauhaus european (abordare multi-nivel, participativă, trans-disciplinară). Noul Bauhaus European a fost
ghidat la concepere de următoarele patru axe tematice pe care Comisia a decis să le urmeze în timpul implementării iniţiativei: • Reconectarea cu natura; •
Recăpătarea sentimentului de apartenență; • Prioritizarea locurilor și persoanelor care au cea mai mare nevoie; • Necesitatea unei gândiri pe termen lung
privind ciclului de viață, în ecosistemul industrial. O zi de informare europeană este anunţată pentru 26 aprilie 2022. Cei care vor să se înregistreze pot accesa
pagina aici.
 Valoarea grantului: 15.000 EUR
 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 29 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities//

7

Apeluri de proiecte DEZVOLTARE RURALĂ
„Co-crearea spațiului public”
 Finanțator: Institutul European de Inovare și Tehnologie
 Solicitanți eligibili: Consorții de minim doi parteneri și maximum patru parteneri. Unul dintre acești parteneri trebuie să fie un oraș, un judeţ, o regiune sau o
entitate afiliată unui oraș, judeţ sau regiune situată într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la programul „Orizont Europa”. În cazul în care
consorțiul este format din doi parteneri, solicitanții trebuie să fie organizații independente una faţă de alta (nu poate exista o legătură afiliată între aceștia).

 Obiectivul programului: Finanţarea va sprijini proiecte care identifică soluții inovatoare în cadrul temelor Noului Bauhaus European
 Activități eligibile: Propunerile trebuie să încorporeze și să integreze cele trei valori centrale ale Noului Bauhaus European (sustenabilitate, estetică,
incluziune) și cele trei principii-cheie ale Noului Bauhaus european (abordare multi-nivel, participativă, trans-disciplinară). Noul Bauhaus European a fost
ghidat la concepere de următoarele patru axe tematice pe care Comisia a decis să le urmeze în timpul implementării iniţiativei: • Reconectarea cu natura; •
Recăpătarea sentimentului de apartenență; • Prioritizarea locurilor și persoanelor care au cea mai mare nevoie; • Necesitatea unei gândiri pe termen lung
privind ciclului de viață, în ecosistemul industrial. O zi de informare europeană este anunţată pentru 26 aprilie 2022. Cei care vor să se înregistreze pot accesa
pagina aici.
 Valoarea grantului: 45.000 EUR
 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 29 mai 2022
 Informații suplimentare: https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-throughcitizen-engagement/
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Sprijin pentru inițiativele locale ale noului Bauhaus european
 Finanțator: Institutul European de Inovare și Tehnologie
 Solicitanți eligibili: Autorități publice subnaționale (de exemplu, orașe mici şi medii, districte, județe), precum și aglomerări, grupuri de municipalități și zone
funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) care au toate competențele necesare implementării proiectului depus. Dimensiunea entităților care solicită: mai
puțin de 100.000 de locuitori (în cadrul unui grup, fiecare dintre municipalităţi trebuie să aibă mai puțin de 100.000 de locuitori).

 Obiectivul programului: Finanţarea este prevăzută pentru o asistență tehnică acordată municipalităților mici și mijlocii, care nu au capacitate sau o expertiză
bogată necesare pentru a transforma ideile lor de proiecte NBE în realitate.
 Activități eligibile: Un număr de 20 de concepte de proiecte este prevăzut spre finanţare. Noul Bauhaus European a fost ghidat la concepere de următoarele
patru axe tematice pe care Comisia a decis să le urmeze în timpul implementării iniţiativei: • Reconectarea cu natura; • Recăpătarea sentimentului de
apartenență; • Prioritizarea locurilor și persoanelor care au cea mai mare nevoie; • Necesitatea unei gândiri pe termen lung privind ciclului de viață, în
ecosistemul industrial.Toate propunerile trebuie să încorporeze și să integreze cele trei valori centrale ale Noului Bauhaus European (sustenabilitate, estetică,
incluziune) și cele trei principii-cheie ale Noului Bauhaus european (abordare multi-nivel, participativă, trans-disciplinară) în proiectele lor. O zi de informare
europeană este anunţată pentru 26 aprilie 2022. Cei care vor să se înregistreze pot accesa pagina aici.
 Valoarea grantului: Apelul finanțează asistența tehnică acordată municipalităților. Aceasta poate lua forma unei expertize metodologice, tehnice, de
reglementare, financiare și socioeconomice adaptate, furnizate de echipa de experți pe teren, care va sprijini dezvoltarea în continuare a conceptelor de
proiect ale municipalităţilor care au beneficiat de asistenţă.

 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 23 mai 2022
 Informații suplimentare: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=directemail&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus/
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Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
 Finanțator: Planul Național de Redresare și Reziliență
 Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe, reprezentate
prin consiliile județene; Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea unor
investiții - aceste parteneriate pot cuprinde și consiliile județene; Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale în situația în care sunt membri ai unei
asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI); Parteneriate între unitățile administrativ-teritoriale și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației,
ca lider de parteneriat pentru investițiile pentru care vor fi desfășurate achiziții centralizate.
 Obiectivul programului: Obiectivul este de a îmbunătăți cadrul de planificare teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a
teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială.
 Activități eligibile: Investiția are în vedere elaborarea în format digital și aprobarea următoarelor documente de planificare: Plan Urbanistic General/PUG, Plan
de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM, Plan Urbanistic Zonal/PUZ, respectiv Plan de
Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD.
 Valoarea grantului: Suma maximă eligibilă (fără TVA) ce poate fi solicitată pentru fiecare din documentații: Plan de Amenajare a Teritoriului Județului/PATJ:
237.000 euro, Plan de Amenajare a Teritoriului Zonal Metropolitan/PATZM: 112.000 euro, Plan de Mobilitate Urbană Durabilă/PMUD: 55.000 euro, Plan
Urbanistic General/PUG - Municipii reședință de județ (și municipiul București): 647.000 euro, Municipii, altele decât reședințe de județ: 157.000 euro,
Orașe: 104.000 euro, Comune: 90.000 euro, Plan Urbanistic Zonal/PUZ : 78.000 euro

 Contribuția beneficiarului: 0
 Termen limită: 30 mai 2022, ora 23:59
 Informații suplimentare: https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/23/planul-national-de-redresare-si-rezilienta/finantari-active
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