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Pe parcursul perioadei de programare 2007-2013, în 
judeţul Vaslui s-au înfiinţat, în cadrul Axei Leader a 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, 5 Grupuri de 
Acţiune Locală (GAL). Aceste GAL - uri, în a căror 
componenţă au intrat 69 din cele 81 de comune ale 
judeţului, au depus şi implementat proiecte cu finanţare 
europeană, contribuind astfel la dezvoltarea socio-
economică a judeţului.  
În perioada următoare de programare 2014 - 2020, va 
exista o nouă selecţie prin care comunele se pot constitui 
în GAL-uri şi, bineînţeles, accesa fonduri europene. Dat 
fiind faptul că, în perioada 2007 - 2013, au existat 
comune care nu au făcut parte din această formă 
constitutivă, iar gradul acestora de absorbţie al fondurilor 
europene a fost mai mic, Europe Direct Vaslui va 
organiza o serie de seminarii cu scopul de a evidenţia şi 
promova rolul GAL-urilor în aplicarea Politicii Agricole 
Comune 2014-2020.  
Astfel, pentru a informa GAL-urile în legătură cu măsurile 
pe care le pot accesa în viitoarea perioadă de 
programare, pentru a le menţine interesul în accesarea 
de fonduri europene, dar şi pentru a-i stimula în acest 
sens pe cei care nu au făcut parte din aceste GAL-uri, 
Europe Direct Vaslui va organiza, în perioada noiembrie - 
decembrie, 5 seminarii de mentorat şi schimb de 
experienţă. 
Seminariile vor avea loc în localităţile centre ale GAL-
urilor sau în zonele unde există proiecte de succes, 
reprezentative, demne de luat ca exemplu, ce au fost 
implementate cu sprijinul fondurilor în agricultură. 
Calendarul şi locaţia întrunirilor vor fi postate ulterior, pe 
site-ul Centrului Europe Direct Vaslui.  

La aceste seminarii vor fi invitaţi primarii comunelor din 
afara GAL-urilor, reprezentanţii GAL-urilor şi membri activi 
ai comunităţilor rurale: fermieri, mici întreprinzători, 
angajaţi, şomeri, proprietari de gospodării, deţinători de 
terenuri agricole, etc. Pentru sfaturi avizate, la discuţii vor 
participa şi specialişti de la instituţiile de la nivelul judeţului, 
cu atribuţii în domeniile agricultură şi dezvoltare rurală. 
În vederea unei bune informări a participanţilor, precum şi 
a altor persoane din zonele rurale ţintă, Europe Direct 
Vaslui va edita şi tipări pliante informative, pe teme legate 
de viitorul Program Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 
2020.  
 

Pe lângă serviciile de informare de bază oferite 
permanent, pe parcursul lunii octombrie, Europe Direct 
Vaslui a realizat şi depus la Reprezentanţa Comisiei 
Europene în România, coordonator naţional al Reţelei 
Europe Direct, Planul de Acţiune pentru activităţile ce vor fi  
desfăşurate de către centru în anul 2015.   
Pentru a gândi şi organiza activităţi care să corespundă 
nevoilor publicului vasluian, în funcţie de fiecare grup ţintă, 
Europe Direct Vaslui a invitat la discuţii, în data de 10 

Planul Anual de Acţiune 2015 

Rolul GAL-urilor în aplicarea  
Politicii Agricole Comune 2014-2020 

http://www.europedirectvaslui.ro�


2 

octombrie, reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ şi 
administraţiei locale. Le mulţumim, pe această cale,  
pentru ideile originale de care au dat dovadă, Grădiniţei 
nr. 15 "Dumbrava Minunată" Vaslui, Şcolii Gimnaziale nr. 
8 "Alexandra Nechita” Vaslui, Şcolii Gimnaziale nr. 3 
“Constantin Parfene” Vaslui, precum şi Centrului de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului 
Vaslui.  
În realizarea Planului de Activităţi pe anul 2015, Europe 
Direct Vaslui a ţinut cont de : 
• Cele 3 priorităţi de comunicare ale Comisiei 

Europene - “Competitivitatea și ocuparea forței 
de muncă în Europa”, “Europa în slujba 
cetățenilor”, “Rolul Europei la nivel mondial”; 

• Anul European al Dezvoltării 2015, primul an 
concentrat pe partea de politică externă a UE şi pe 
rolul acesteia în context mondial; 

• Cele 10 domenii de politică pe care le va aborda 
noul preşedinte al Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker,  în cadrul Agendei sale pentru 
locuri de muncă, creștere, echitate și 
schimbări democratice :  

1. Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și 
investiții; 

2. O piață unică digitală conectată; 
3. O uniune a energiei rezilientă și cu o politică privind 

schimbările climatice orientată spre viitor; 
4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o 

bază industrială consolidată; 
5. O uniune economică și monetară mai aprofundată și 

mai echitabilă; 
6. Un acord de liber schimb cu SUA care să fie 

rezonabil și echilibrat; 
7. Un spațiu de justiție și de drepturi fundamentale bazat 

pe încredere reciprocă; 
8. Către o nouă politică privind migrația; 
9.  Un actor mai puternic pe plan mondial; 
10. O Uniune a schimbărilor democratice. 

În perioada 13-15 octombrie, Comisia Europeană a 
organizat la Bonn, Germania, Adunarea Generală 
Anuală a Reţelei Europe Direct din Uniunea Europeană. 
Aceste întruniri anuale au ca scop facilitarea dialogului 
între membrii Reţelei, schimbului de idei şi bune practici 
între aceştia, precum şi informarea lor în legătură cu 
priorităţile de comunicare ale Comisiei Europene pentru 
anul viitor. 

      ACTIVITĂŢILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI                                       

La eveniment au participat în jur de 500 de persoane - 
reprezentanţi ai centrelor Europe Direct, coordonatorii 
naţionali ai Reţelei Europe Direct, oficialităţi locale şi oficiali 
din cadrul instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene. 
Printre subiectele abordate de către reprezentanţii 
Instituţiilor UE  în prima parte a conferinţei, au fost : etapele 
principale ale construcţiei europene, părinţii fondatori,  
Agenda noului Preşedinte al Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, pentru locuri de muncă, creștere, echitate 
și schimbări democratice, strategia de comunicare şi 
obiectivele anului 2015, Anul European al Dezvoltării, rolul 
şi importanţa Retelei Europe Direct ca legatură directă cu 
cetăţeanul. 
În agenda de lucru au figurat şi sesiuni de informare 
susţinute de reprezentanţi ai Comisiei Europene pe domenii 
cheie de interes pentru cetăţeni, în cadrul cărora 
reprezentanţii centrelor au putut obţine clarificări şi exprima 
principalele preocupări ale cetăţenilor din comunităţile din 
care provin. Printre subiectele abordate în cadrul acestor 
sesiuni s-au numărat : Politica Agricolă Comună, Bugetul 
UE, Politica de Climă, Europa în Regiunea mea, 
Dezvoltarea economică, investiţii şi locuri de muncă, 
Cariere în instituţiile europene, Politica de Dezvoltare, 
Garanţia pentru Tineret, Justiţie, Politica de Transport, 
Politica de Cercetare, Piaţa Internă, Erasmus +, Eurostat, 
Europa ta – Drepturile tale, EU Bookshop, Copyright.  
Reuniunea a cuprins de asemenea ateliere de lucru şi 
sesiuni de dialog conduse şi susţinute de reprezentanţii 
Europe Direct, prilej pentru schimbul de bune practici şi 
crearea de legături în vederea unor viitoare colaborări între 
Centrele Europe Direct localizate în ţări diferite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(Mihaela 
Cozma, ofițer 
de informare) 

Adunarea Generală Anuală a Reţelei Europe 
Direct  din UE 
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EVENIMENTE & STIRI 

Începând cu anul 2010, judeţul, respectiv municipiul 
Vaslui parcurge un proces de reabilitare şi modernizare, 
prin prisma a două mari investiţii în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013 (POR).  
Cu o valoare totală de 71 milioane lei, din care 56 
milioane lei asistenţă financiară nerambursabilă, proiectul 
derulat de Consiliul Judeţean Vaslui ce vizează 
Domeniul major de intervenţie 3.1: “Reabilitarea/ 
modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate”, a transformat Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui într-un reper pe harta sănătăţii din Regiunea Nord-
Est. 

Pe lângă saloane 
cu cinci paturi şi 
băi proprii, lifturi şi 
p a t u r i  n o i , 
aparatură medicală 
modernă,  o faţadă 
p r i e t e n o a s ă , 
investiţia a vizat şi 

lucrări de reabilitare şi modernizare exterioare şi 
interioare, îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirii, 
prin realizarea de termosisteme şi modernizarea 
sistemului de încălzire, construcţia unei scări 
suplimentare de evacuare în caz de incendiu, dar şi 
îmbunătăţirea facilităţilor pentru persoane cu dizabilităţi 
locomotorii.   
Cealaltă investiţie majoră de care beneficiază municipiul 
Vaslui de această dată, în cadrul POR 2007-2013 vizează  
implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană 
(PIDU), prin urmare îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor 
prin accesibilitate, mobilitate şi creşterea siguranţei.  
Cele cinci proiecte componente ale PIDU, în mare parte 
finalizate, au o valoare totală de 95.460.605. lei, din care 
73.088.513 asistenţă financiară nerambursabilă şi îşi 
propun să rezolve atât problemele legate de infrastructura 
r u t i e r ă , 
infrastructura 
socială, dar 
şi aspectele 
ce ţin de 
e s t e t i c a 
urbană. 

Sursa :www.adrnordest.ro  

Comisia Europeană a aprobat o investiție de 57,1 
milioane de euro în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri de bandă largă de 3.265 km în „zonele 
albe” ale României - zone în care nu există rețele de 
comunicații electronice de acces sau de distribuție. 
Proiectul RO-NET va acoperi 783 din cele 2268 de 
localități identificate în România ca „zone albe”, oferind 
acces la internet gospodăriilor, întreprinderilor şi 
instituţiilor publice.  

Sursa : CE 

 
Comisia Europeană a constatat că schema României 
de reducere a certificatelor verzi, constând în 
diminuarea contribuțiilor anumitor consumatori 
energointensivi la finanțarea energiei din surse 
regenerabile, respectă normele UE privind ajutoarele 
de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind 
ajutoarele destinate protecției mediului și energiei. 
Conform concluziilor Comisiei, compensarea parțială a 
costurilor legate de finanțarea sprijinului pentru energia 
din surse regenerabile este necesară pentru a asigura 
competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a 
distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața 
unică.  

Sursa : CE 

Comisia Europeană a aprobat 27 de programe 
destinate promovării produselor agricole în Uniunea 
Europeană și în țări terțe (America de Nord, America 
Latină, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, Japonia, 
Africa de Nord și Turcia).  
Programele, care în marea lor majoritate au o durată 
de trei ani, sunt prevăzute cu un buget total de 77,4 
milioane de euro, la care UE contribuie cu 39 de 
milioane de euro. Programele selectate vizează 
diverse categorii de produse, cum ar fi fructele și 
legumele proaspete și prelucrate, produsele lactate, 
produsele de calitate superioară, florile, carnea de  

57,1 milioane de euro alocate unui proiect 
major de bandă largă din România  

Comisia a aprobat schema de reducere a 
 certificatelor verzi pentru marii consumatori de 

energie din România  

39 de milioane de euro din partea UE pentru 
promovarea produselor agricole  

 
Vasluiul modernizat 
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calitate superioară și, de asemenea, în premieră, carnea 
de oaie.  
 
Sursa : CE 
 

Comisia Europeană va introduce o acțiune în justiție 
împotriva României pentru nerespectarea legislației UE 
privind deșeurile miniere (și anume, deșeurile provenite 
din extracția, tratarea și stocarea resurselor minerale, 
precum și din exploatarea carierelor). Cazul se referă la 
iazul Boșneag, un iaz de decantare de 102 hectare în 
care au fost deversate deșeuri provenite din exploatarea 
minelor de cupru și zinc din Moldova Nouă și care este, 
în prezent, aproape complet abandonat.  
 
Sursa : CE 
 

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), a lansat 
pentru consultarea publică ghidul „Dezvoltarea carierei 
didactice”.  

Obiectivul operaţional vizat este dezvoltarea 
oportunităților de carieră și sprijin pentru profesori în 
vederea asigurării unui înalt nivel de calificare a cadrelor 
didactice. Va fi finanţat un proiect sistemic, cu 
implementare la nivel național, care va susţine 
formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a 
resurselor umane din educaţie, respectiv va sprijini 
debutul în carieră şi dezvoltarea carierei didactice. 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, 
beneficiar eligibil unic va fi Ministerul Educației 
Naționale, iar depunerea unei cereri de finanțare se 
poate realiza împreună cu parteneri sociali din educaţie 
şi din zona formării profesionale. 
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt  

vizate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi 
universitar.  
Printre activităţile eligibile se numără dezvoltarea, 
acreditarea/autorizarea şi furnizarea de programe de 
formare şi de perfecţionare pentru persoanele din 
grupurile ţintă, inclusiv formarea la distanţă, dezvoltarea 
sistemelor de stimulente şi de sprijin financiar pentru 
debutul şi dezvoltarea carierei didactice etc. 
 

Sursa : Ministerul Fondurilor Europene 
 

Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Sectorial Creșterea Competitivității 
Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului 
Fondurilor Europene a lansat spre consultare două 
Ghiduri ale solicitanţilor, în cadrul Programului 
Operaţional Competitivitate (2014–2020), Axa prioritară 1 
– Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în 
sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării 
afacerilor. 
Astfel, până la data de 15 noiembrie, cei interesaţi pot 
consulta  Ghidul solicitantului - Întreprinderi nou 
înființate inovatoare (Acțiunea 1.2.1 - Stimularea 
cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte 
CDI) , iar până la 20 noiembrie, Ghidul solicitantului - 
Clustere de inovare (Acțiunea 1.1.1 – Mari 
infrastructuri de CD). 

Sursa : Ministerul Fondurilor Europene 
 

În luna octombrie, Ministerul Fondurilor Europene a 
lansat spre consultare publică iniţiativa „România Start-
up”.  
Această iniţiativă va fi implementată prin lansarea a 
două cereri de propuneri de proiecte strategice în 
cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POS DRU) :  
1. „Firme de exercițiu pentru elevi” - se vor finanţa 
proiecte care urmăresc dezvoltarea acţiunilor inovatoare 
în vederea îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoala la viaţa 
activă. 
Grupul ţintă eligibil : elevi cu vârste cuprinse între 16 - 
18 ani, înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ.  
Beneficiari eligibili : unităţile de învăţământ secundar  

Comisia introduce o acțiune în justiție 
împotriva României pentru un iaz de decantare 

150 milioane de euro pentru finanţarea ideilor de 
afaceri ale tinerilor 

150 de euro cadrelor didactice 

Programul Operaţional Competitivitate 
Ghiduri spre consultare  

http://www.fonduri-ue.ro/�
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superior (nivelul ISCED 3).  
Depunerea unei cereri de finanțare se va realiza obligatoriu 
în parteneriat cu: Asociaţii profesionale; Departamentul 
pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și 
Turism; ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul tineret; 
Angajatori.  
Va fi selectat un singur proiect pe fiecare regiune cu 
condiţia să conţină cel puţin un liceu din fiecare judeţ.  
Buget : Valoarea eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între 
minim echivalentul în lei a 500.000 euro şi maxim 
echivalentul în lei a 5.000.000 euro.  
Contribuţia minimă a solicitantului din totalul costurilor 
eligibile va fi între 2% şi 15 %, în funcţie de tipul 
beneficiarului.  
Activităţi eligibile  : 
1.Stagii de pregătire practică pentru elevi la un potențial 
viitor loc de muncă;  
2.Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor în vederea 
îmbunătăţirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;  
3.Sprijin pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de 
exerciţiu/întreprinderilor simulate;  
4.Sprijin pentru organizarea târgurilor şi a altor evenimente 
dedicate firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate;  
5.Sprijin pentru elevi în vederea participării acestora la 
activităţile firmelor de exerciţiu/întreprinderilor simulate 
organizate la nivel local, regional, naţional şi european;  
6.Campanii de conştientizare a opiniei publice în vederea 
sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;  
7.Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale 
privind facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.  
Depunere : aplicaţiile se vor trimite prin sistemul 
ActionWeb, ce va fi activ între a 16-a zi, ora 10.00 şi a 30-a 
zi, ora 16.00, de la data publicării în Monitorul Oficial.  

2. „România Start-up” : se vor finanţa proiecte prin care 
vor fi subvenţionate planurile de afaceri ale persoanelor cu 
vârste de peste 18 ani în vederea creşterii sustenabile a 
ratei de ocupare.  
Solicitanţi eligibili : organizaţiile patronale 
reprezentative, cele care vor stabili criteriile de selecție 
a planurilor de afaceri și vor selecta beneficiarii de 
subvenții pentru implementarea acestora.  
Buget : Valoarea eligibilă a proiectului va fi cuprinsă între 
minim echivalentul în lei a 500.000 euro şi maxim 
echivalentul în lei a 5.000.000 euro. Contribuţia eligibilă 
minimă a solicitantului va fi de 6%.  
Informaţii  suplimentare: 
www.europedirectvaslui.ro 
http://www.fonduri-ue.ro 

 
 
 
Prezenta cerere de propuneri vizează acţiuni de 
informare a căror punere în aplicare (şi anume, 
pregătire, executare, monitorizare şi evaluare) se 
desfăşoară în perioada 1 mai 2015-30 aprilie 2016.  
Tema prioritară : PAC după anul 2013 
Solicitanţi eligibili :organizaţii non-profit (private sau 
publice); autorităţi publice (naţionale, regionale, locale); 
asociaţii europene; universităţi; instituţii de învăţământ; 
centre de cercetare; societăţi.  
Buget : total de 3.000.000 EUR. Cuantumul grantului 
(inclusiv rata forfetară pentru costuri indirecte) va fi între 
75.000 EUR şi 300.000 EUR. 
Activităţi eligibile :  
1. la nivel naţional ; 
2. la nivel european (cu impact în mai multe state 

membre).  
Acţiunile ar trebui să includă mai multe dintre activităţile 
enumerate : 
• producerea şi distribuirea de materiale 

multimedia sau audiovizuale; 
• producerea şi distribuirea de materiale tipărite; 
• crearea unor instrumente pe internet şi prin 

intermediul reţelelor sociale; 
• evenimente mediatice; 
• conferinţe, seminarii, ateliere şi studii pe teme 

legate de PAC; 
• evenimente de tipul “ferma la oraş”; 
• evenimente de tipul “porţi deschise”; 
• expoziţii statice sau mobile sau puncte de 

informare.  
Depunere : până pe 5 ianuarie 2015  
- în format tipărit la Comisia Europeană, Unit AGRI. 
E.5,1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË  
- în format electronic, la agri-grants-applications-
only@ec.europa.eu 
Informaţii  suplimentare: 
www.europedirectvaslui.ro 
Ghidul programului 
 
 
 
 
 
Agenţia Executivă pentru IMM-uri (EASME) a Comisiei 
Europene a lansat o nouă cerere în cadrul 
subprogramului “Energie sigură, curată şi eficientă“, 
programul european “Orizont 2020″.  
Obiectiv general: să se atingă obiectivele 2020 privind 
energia şi schimbările climatice, sa se realizeze noi 

 
 

Sprijin pentru acţunile de informare privind  
Politica Agricolă Comună (PAC) 

Orizont 2020: Realizarea de clădiri cu înaltă  
performanţă energetică 

http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2745-150-milioane-de-euro-pentru-finantarea-ideilor-de-afaceri-ale-tinerilor�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_383_R_0006�
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Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordată 
pentru un proiect este de : 
a)17.800.000 lei (contravaloarea in lei a 4 Meuro) pe 
proiect pentru întreprinderi mari pentru investiţii; 
b)4.450.000 lei (contravaloarea in lei a 1 Meuro) pe 
proiect pentru IMM pentru investiţii; 
c)maxim 10% din valoarea pentru investiţii (echivalent în 
lei)pe proiect pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor. 
Solicitanți eligibili :  întreprinderile mici, mijlocii şi mari, 
înregistrate legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare) şi care îşi desfăşoară activitatea 
în România. 
Tipuri de proiecte finanţate : 
• extinderea unei linii de producţie existente pentru 

creşterea capacităţii de producţie prin achiziţie de 
utilaje şi echipamente şi imobilizări necorporale; 

• diversificarea producţiei, prin realizarea de noi 
produse prin achiziţie de utilaje şi echipamente şi 
imobilizãri necorporale; 

• modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii 
eficienţei şi randamentului prin dotări cu 
echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, 
automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea 
de noi tehnologii de producţie prin achiziţie de 
utilaje şi  echipamente şi imobilizări necorporale; 

• demararea unei noi unităţi sau diversificarea 
activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate 
să nu fie identică sau similară cu activitatea 
desfăşurată anterior în unitatea respectivă; 

• achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care 
a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi 
fost cumpărată şi care este achiziţionată de un 
investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu 
condiţia ca noua ativitate ce urmează a fi 
desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie 
identică sau similară cu activitatea desfăşurată în 
unitatea respectivă înainte de achiziţie.  

Informaţii  suplimentare: 
www.europedirectvaslui.ro 
http://www.fonduri-ue.ro 

surse de energie mai curate, să se consolideze 
parteneriatul cu statele membre şi industria.  
Acţiuni finanţate :  
- metode de proiectare a unui cartier de clădiri “zero 
energie”; 
- proiecte demonstrative de clădiri care contribuie în mod 
activ la producţia de energie şi de calitate a mediului, 
aplicate în special şantierelor deja planificate. 
Solicitanți eligibili :  centre de cercetare, autorităţi publice 
locale şi regionale, IMM-uri, universităţi, federaţii, asociaţii, 
companii mari, etc.  
Bugetul este de 17.000.000 euro. Cofinanţarea e cuprinsă 
între 70% şi 100% în funcţie de tipul instituţiei/organizaţiei 
implicate. 
Data limită pentru depunerea aplicaţiilor este 4 februarie 
2015. 
Pentru intrebări referitoare la programul Orizont 2020 a 
fost creat un Helpdesk Horizon2020. 
Informaţii  suplimentare: 
www.europedirectvaslui.ro 
Punct National de Contact Romania  
 
 
 
 
 
Program : Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007 - 2013; 
Axa prioritară 1:  Un sistem de producţie inovativ şi 
ecoeficient”;  
Domeniul Major de Intervenţie : D1.1 „Investiţii productive 
şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în 
special IMM-uri” ; 
Operaţiunea : „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”. 
Obiectivul general al POS-CCE este creşterea 
productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea 
principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă 
de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât 
România să atingă, până în anul 2015, un nivel de 
aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii din UE. 
Perioada de depunere :  27 octombrie - 25 noiembrie  
Buget  : Alocarea financiară totală pentru această cerere 
de propuneri de proiecte este de 267 milioane lei 
(contravaloarea in lei a 60 Meuro). Bugetul va fi alocat 
defalcat, adică 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi 
mari.  

  
Detalii la :  

  www.europedirectvaslui.ro, 
secţiunea Oportunităţi de finanţare  

60 milioane de euro pentru sprijinirea activităţii 
întreprinderilor 

http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2763-60-milioane-de-euro-pentru-sprijinirea-activitatii-intreprinderilor�
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Romania/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg/Energy/1/1/0&+contact_name/asc�
http://www.europedirectvaslui.ro/�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
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