Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020

Obiectivul general al programului
Obiectivul general al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova este de a spori dezvoltarea
economică și de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din aria programului prin acțiuni comune în educație, dezvoltare
economică, cultură, infrastructură și sănătate, siguranța și securitatea cetățenilor din zonele de graniță.
Tipurile de proiecte nanțate prin program:
Proiectele Soft sunt acele proiecte care nu includ componenta de infrastructură

Proiectele Hard sunt acele proiecte care au o componentă de infrastructură

sau au o componentă de infrastructură mai mică de 1 milion de euro pe proiect.

mai mare de 1.000.000 euro pe proiect.

Alocarea nanciară totală disponibilă pentru acest apel este de 16.102.160 euro.

Alocarea nanciară totală disponibilă pentru acest apel este de 32.500.000

Proiectele soft pot

euro și pot

nanțate în cadrul priorităților:

nanțate proiecte în cadrul priorităților:

Prioritatea 1.1 – Cooperare instituțională în domeniul educației pentru

Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

creșterea accesului la educație și a calității educației.

Alocarea nanciară: 9.000.000 euro.

Alocarea nanciară: 4.480.000 euro.

Contribuția UE la nivel de proiect:1.000.000 euro – 1.500.000 euro.

Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 400.000 euro.

Prioritatea 3.1 –Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport și a

Prioritatea 1.2 – Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

instrumentelor TIC

Alocarea nanciară: 2.000.000 euro.

Alocarea nanciară: 16.000.000 euro.

Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 200.000 euro.

Contribuția UE la nivel de proiect: 1.000.000 euro – 2.000.000 euro.

Prioritatea 2.1 – Conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric

Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a

Alocarea nanciară: 2.340.000 euro.

accesului la sănătate

Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 100.000 euro.

Alocarea nanciară: 7.500.000 euro.

Prioritatea 3.1 –Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de transport și a

Contribuția UE la nivel de proiect: 1.000.000 euro –1.300.000 euro.

instrumentelor TIC

Atenție:

Alocarea nanciară: 1.010.562 euro.

Infrastructură – lucrări permanente și/sau echipamente care

Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 100.000 euro.
Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului

contribuie la cel puţin un indicator de output de program, căruia i se

la sănătate

adresează proiectul, în mod special.

Alocarea nanciară: 1.271.598 euro.

Infrastructura trebuie să e susţinută și descrisă în Studiul de

Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 200.000 euro.

Fezabilitate.

Prioritatea 4.2 – Sprijin pentru activități în comun pentru prevenirea

Potențiali bene ciari:

dezastrelor naturale și a celor provocate de om, precum și activități în comun în
cazul situațiilor de urgență.

Pot bene cia de nanțare:

Alocarea nanciară: 2.500.000 euro.

• autorități regionale/județene și locale,

Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 300.000 euro.

• instituții publice, instituții de învățământ,

Prioritatea 4.3 - Prevenirea și lupta împotriva crimei organizate și cooperarea

• instituții culturale, ONG-uri,

polițienească.

• institute de cercetare sau alte organizații relevante, în

Alocarea nanciară: 2.500.000 euro.
Contribuția UE la nivel de proiect: 50.000 euro – 300.000 euro.

funcție de prioritățile programului.
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Aria eligibilă a programului:
• România: Botoșani, Iași, Vaslui, Galaţi
• Republica Moldova – tot teritoriul
• Centre majore: Bacău, Piatra Neamț, Suceava, București*
*Numai pentru proiecte mari de infrastructură

Pentru informații detaliate legate de cele două apeluri de proiecte, vă rugăm să consultați Ghidurile Aplicantului Hard și Soft, pe
care le găsiți pe pagina de internet a programului: www.ro-md.ro-ua-md.net
Tipuri de proiecte
În cadrul programului, sunt nanțate 3 tipuri de proiecte:
• Proiecte integrate: în cadrul cărora ecare dintre parteneri implementează o serie de activităţi pe teritoriul propriu;
• Proiecte simetrice: în cadrul cărora ecare dintre parteneri implementează același tip de activităţi, în ambele ţări simultan;
• Proiecte simple (single country): investiţia majoră se face în principal sau în totalitate într-una dintre ţările participante,
dar rezultatele sprijină, în egală măsură, toţi partenerii.
Termenele pentru depunerea propunerilor de proiecte soft și hard

Proiecte HARD

Proiecte SOFT

Depunere online a pachetului de aplicaţie →7 mai 2018, 16:00 (ora României)
Depunere pachet de aplicaţie în format tipărit→11 mai 2018, 16:00 (ora României)
Documente suplimentare (tehnico-economice)→
la data speci cată de
Comitetul de Selecție al Proiectelor în noti care
Atenție: În situaţia în care termenele limită de depunere nu sunt respectate, proiectul este respins.
Proiectele Hard și Soft se depun online folosind aplicația EMS-ENI a Programului Operațional Comun România –
Republica Moldova 2014-2020, dar și în variantă tipărită, într-un singur exemplar, la adresa Secretariatului Tehnic
Comun:
Secretariatul Tehnic Comun
Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iași pentru graniţa România-Republica Moldova
Strada Dimitrie Ralet 2A, 700108 Iași, România
helpdesk@brctiasi.ro
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