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Agent ia de Pl??i ?i Int erven?ie pent ru Agr icult ur? (APIA) a 
dem arat , pe dat a de 2 m ar t ie 2020, Cam pania de 
depunere a Cerer i lor  Unice de Plat ? pent ru anul 2020.

Cererile Unice de Plat? se vor depune la Centrele jude?ene/ 
locale APIA pân? la data de 15 mai 2020. Fermierii vor depune 
o singur? Cerere Unic? de Plat?, chiar dac? utilizeaz? suprafe?e 
de teren în diferite localit??i sau jude?e!

APIA va acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea cu 
succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor 
europene.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru 
primirea Cererilor în Campania 2020, fermierii se vor prezenta 
la data ?i ora la care sunt programa?i conform invita?iei 
primite.

Informa?ii relevante se reg?sesc postate pe site-ul APIA, 
www.apia.org.ro ?i în ghidurile adresate fermierilor care 
solicit? pl??i pe suprafa?? de la sediile Centrelor Jude?ene ?i 
Locale ale Agen?iei de Pl??i ?i Interven?ie pentru Agricultur? 
din fiecare jude?.

Surs?: www.apia.org.ro

În dat a de 2 m ar t ie 2020, 
Inst it u?ia Prefect ulu i jude?ul 
Cluj  a organizat , în 
par t ener iat  cu OIRPOSDRU, un 
evenim ent  de prezent are a 
Programului pilot de stimulare a 
particip?rii la educa?ie a 
copiilor cu p?rin?i pleca?i la 
munc? în str?in?tate, din 
cadrul Program ului 
Opera?ional Capit al Um an 
2014-2020.

Buget ul alocat  apelulu i est e de 
30 m il ioane euro, din  care 25,5 
m il ioane euro fondur i 
europene ?i 4,5 m il ioane euro 
cont r ibu?ia na?ional?. 

Proiect ele pot  f i  depuse în 
sist em ul inform at ic MySMIS în 
per ioada 25 februar ie ? 25 m ai 
2020. 

M?sur i le f inan?at e se 
adreseaz? pre?colar i lor , 
elevilor  din înv???m ânt ul 
pr im ar  (6-10 ani), gim nazial 
(11-14 ani) ?i din cel secundar  
super ior  (14-16 ani), dar  ?i 
p?r in?ilor  sau t ut or i lor  copii lor  
r?m a?i în ?ar?.

Pent ru m ai m ult e inform a?ii în 
vederea adres?r i i  program ului 
m ai sus m en?ionat , accesa?i  
www.m fe.gov.ro, sec?iunea 
Anun?ur i AMPOCU.

http://www.apia.org.ro
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Lansare f inan?are proiect e 
cult urale 

Cele 5 t em e pr ior it are în negocier i le Rom âniei 
pent ru fondur i le europene

Adm inist ra?ia Fondului Cult ural 
Na?ional a anun?at  lansarea la 1 
m ar t ie a sesiunii II/ 2020 de 
f inan?are a proiect elor  cult urale 
ce se vor  derula în per ioada iunie 
? 15 noiem br ie 2020.

Solicit an?ii el igibi l i  din cadrul 
apelulu i sunt  operat or i i  cult urali, 
respect iv asocia?ii, funda?ii, 
inst it u?ii publice de cult ur?, 
persoane f izice aut or izat e, 
societ ??i com erciale care 
deruleaz? act ivit ??i cult urale.

Sum a m axim ? care poat e f i  
solicit at ? pent ru un proiect  est e 
difer it ? în func?ie de ar ia 
t em at ic?, dup? cum  urm eaz?:

85.000 lei - Ar t e Vizuale, Ar t ele 
spect acolulu i (t eat ru, m uzic?, 
dans), Proiect e cu      caract er  
repet it iv, Ar t ? digit al? ?i noile 
m edii;

70.000 lei - Educa?ie pr in cult ur?, 
Int erven?ie cult ural?, Pat r im oniu 
Cult ural      Mat er ial, Pat r im oniu 
Cult ural Im at er ial;

60.000 lei - Prom ovarea cult ur i i  
scr ise.

Term enul l im it ? de depunere est e 
30 m ar t ie 2020.

Pent ru m ai m ult e det ali i  put e?i 
consult a sit e-ul Adm inist ra?iei 
Fondului Cult ural Na?ional, 
www.afcn.ro

Surs?: www.fondur i-st ruct urale.ro

În contextul negocierilor purtate de România cu Consiliul 
European în privin?a bugetului Uniunii Europene pentru 
viitoarea perioad? de programare (2021-2027), ministrul 
Fondurilor Europene, Marcel Bolo?, reitereaz? 
importan?a ca valoarea fondurilor atribuite politicii de 
coeziune s? nu fie diminuat?. Suplimentar, pentru ?ara 
noastr? sunt prioritare ?i trebuie preluate în procesul de 
negociere 5 teme cu impact:

1. Majorarea flexibilit??ii între fonduri de la 5% la 15%, 
bani ce vor putea fi transfera?i de la Programul 
Opera?ional      Capital Uman, finan?at din Fondul Social 
European (FSE), c?tre programele finan?ate din Fondul 
European de Dezvoltare Regional? (FEDR) sau din Fondul 
de Coeziune (FC);

2. Reducerea aloc?rilor pentru cercetare de la 35% la 30% 
din Fondul European de Dezvoltare Regional?. M?sura va 
asigura noi fonduri necesare finan??rii proiectelor mari 
de infrastructur? necesare României;

3. Continuarea aplic?rii regulii ?N+3? ?i în perioada de 
programare 2021-2027, a?a cum se întâmpl? în prezent. 
M?sura se traduce prin faptul c? România va avea la 
dispozi?ie, dup? terminarea ciclului financiar 2021-2027 
aflat acum în preg?tire, înc? trei ani în plus pentru 
implementarea proiectelor mari ?i, implicit pentru 
atragerea banilor aloca?i;

4. Men?inerea posibilit??ii de fazare a proiectelor de 
infrastructur? în viitorul cadru financiar multianual 
(2021-2027), fapt ce va permite finan?area ?i continuarea 
proiectelor care nu au putut fi finalizate în actuala 
perioad? de programare (2014-2020);

5. Cre?terea procentului de prefinan?are oferit de      
Uniunea European? de la 0,5% pe an la 3% pe an, pentru 
a pune la      dispozi?ia României sume mai consistente 
necesare începerii proiectelor.

La nivelul arhitecturii institu?ionale se are în vedere 
descentralizarea ?i renun?area la birocra?ia excesiv?, 
m?sur? ce va permite replicarea cu succes a modelelor 
polonez, francez ?i al altor state europene.

Sursa: www.mfe.gov.ro
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