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Conform datelor primite de la 
Agen?ia de Dezvoltare Regional? 
Nord-Vest, la nivelul jude?ului 
Cluj se afl? în implementare un 
num?r de 118 proiecte de 
infrastructur? în sectorul public, 
finan?ate prin Programul 
Opera?ional Regional 2014-2020, 
având ca beneficiari autorit??i ?i 
institu?ii publice clujene. 

Valoarea total? a acestor 
proiecte este de 
2.922.777.119,73 lei, din care 
sprijinul financiar nerambursabil 
din Fondul European de 
Dezvoltare Regional? (FEDR) 
este de 2,216,213,504.73 lei.

Sursa: Informa?ii furnizate de 
Agen?ia de Dezvoltare Regional? 
Nord-Vest

Invest i?i i  în 
inf rast ruct ur?, la n ivelul 
jude?ului Cluj, f inan?at e 

pr in Program ul 
Opeara?ional Regional 

2014-2020                                                        

Mem orandum  aprobat  la nivelul Guvernului pr ivind 
fondur i le europene pent ru per ioada 2021-2027

                                                            CONTACT

Compart iment  Programe 
Europene,  Inst itut ia Prefectului 
judetul Cluj

Adres?: 

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 58, etaj 

1, camera 38

Email: 
integrareeuropeana@prefecturacluj.ro       

Pagin? Web: 
ht tps://cj.prefectura.mai.gov.ro/

În cadrul ?edin?ei de Guvern din 24 septembrie 2020, au fost 
adoptate 3 memorandumuri elaborate de Ministerul Fondurilor 
Europene. Primul se refer? la M?surile privind negocierea informal? 
cu Comisia European? a documentelor programatice aferente Politicii 
de Coeziune 2021-2027.

În data de 31 iulie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a lansat în 
consultare public? propunerile de documente de programare specific 
perioadei 2021-2027, respectiv Acordul de Parteneriat ?i programele 
opera?ionale, iar în perioada 18-27 august s-au derulat consult?ri la 
nivelul tuturor structurilor parteneriale constituite pentru Programele 
Opera?ionale ?i Acordul de Parteneriat.

Celelalte dou? memorandumuri aprobate vizeaz?:

- M?surile necesare aferente procedurii evalu?rii de mediu pentru 
Programele Opera?ionale 2021-2027;

- Raportarea c?tre Comisia European? a stadiului de implementare a 
Strategiei Guvernului României      pentru incluziunea cet??enilor 
români apar?inând minorit??ii rome, pentru      perioada 2018-2019.

Sursa: www.mfe.gov.ro



MADR începe plat a 
ajut orului de m inim is c?t re 
apicult or i

POAD: A fost  lansat  apelul ?Acordarea de m at er iale 
?colare?, adresat  copii lor  celor  m ai dezavant aja?i

Ministerul Agriculturii ?i Dezvolt?rii 

Rurale a anun?at ieri, 21 

septembrie, c? Direc?iile Agricole 

Jude?ene (DAJ) pot începe de mar?i 

? 22 septembrie ? plata ajutorului 

de minimis c?tre apicultori. 

Începând de ieri, conturile DAJ au 

fost alimentate cu sumele 

necesare, iar pasul urm?tor este 

plata c?tre beneficiarii acestei 

scheme de ajutor.

Ultima zi pentru depunerea 

cererilor pentru ob?inerea 

ajutorului de minimis a fost 15 

septembrie a.c, iar sprijinul pe care 

apicultorii îl vor încasa este de 25 

de lei pe familia de albine.

Suma total? alocat? pentru aceast? 

schem? de ajutor este de 

37.651.700 lei. 

Au depus cerere pentru a beneficia 

de sprijin un num?r de 16.296 

apicultori, pentru un total de 

1.506.068 familii albine.

Sursa: birou.presa@af ir .info

Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional 

Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 ? 2020 din cadrul 

Ministerului Fondurilor Europene a anun?at ast?zi, 24 septembrie 

2020,  lansarea apelului ?Acordarea de materiale ?colare (rechizite ?i 

vest imenta?ie necesar? frecvent?rii ?colii)?.

Obiect ivul acestui apel este prevenirea abandonului ?colar ?i a 

p?r?sirii t impurii a ?colii în rândul copiilor celor mai dezavantaja?i din 

înv???mântul de stat pre?colar, primar ?i gimnazial, cursuri de zi, care 

sunt în între?inerea familiilor al c?ror venit mediu net lunar pe 

membru de familie, realizat în luna iulie a fiec?rui an, este de 

maximum 50% din salariul de baza minim brut pe ?ar?, prin 

intensificarea sprijinului acordat acestora, precum ?i a copiilor celor 

mai dezavantaja?i din înv???mântul de stat pre?colar, care sunt în 

între?inerea familiilor al c?ror venit lunar pe membru de familie este 

de pân? la de dou? ori nivelul venitului minim garantat pentru o 

persoan? singur?.

Solicit ant  eligibi l :

- Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate

Organiza?ii le par t enere:

- Autorit??i ale administra?iei publice locale

- Institu?iile prefectului

În cadrul apelului de proiecte non-competitiv bugetul alocat  este de 

27.000.000,00, valoarea maxim? eligibil? a proiectului fiind de 

27.000.000,00 euro.

Perioada de depunere este 24 septembrie, ora 16:00 ? 20 noiembrie 

2020, ora 16:00.

Sursa: www.fondur i-st ruct urale.ro



Cluj-Napoca, câ?t ig?t or  a 100.000 de 
euro în calit at e de f inalist  în 
com pet i?ia pent ru t i t lu l de Capit al? 
European? a Inov?r i i !

Cluj-Napoca a fost printre 6 finali?ti ai 

competi?iei pentru tit lul de Capital? 

European? a Inov?rii în 2020 ?i a câ?tigat 

100.000 de euro din partea Comisiei 

Europene.

În acest an, Leuven este ora?ul câ?tig?tor 

al tit lului de Capital? European? a Inov?rii. 

Ora?ul câ?tig?tor va deveni Capitala 

european? a inov?rii 2020 ?i va primi 1 

milion de euro pentru a-?i sprijini 

activit??ile de inovare ?i pentru a-?i 

consolida capacitatea de conectare a 

persoanelor, a sectorului public, a mediului 

academic ?i a întreprinderilor, pentru a 

aduce beneficii societale comunit??ilor 

sale.

Context

Finan?at prin Orizont 2020, programul de 

cercetare ?i inovare al UE, premiul 

recunoa?te ini?iative excelente care 

transform? ora?ele europene în centre de 

testare a unor inova?ii. Ora?ele finaliste nu 

se tem de marile provoc?ri cu care se 

confrunt? ?i caut? solu?ii ?i activit??i de jos 

în sus care s? permit? dezvoltarea unor 

ecosisteme de inovare dinamice în jurul 

lor.

Sursa:  www..fonduri-structurale.ro

În perioada 03 august? 11 decembrie 2020 se desf??oar? cea 

de a 5-a sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru 

Schema de ajutor de stat ?Sprijin pentru prima împ?durire ?i 

crearea de suprafe?e împ?durire?, aferent? subm?surii 8.1 

?Împ?duriri ?i crearea de suprafe?e împ?durite?, din cadrul 

PNDR 2014-2020.

Scopul ajutorului îl reprezint? acordarea unui sprijin financiar 

de?in?torilor publici ?i priva?i de terenuri agricole ?i neagricole 

?i formelor asociative ale acestora pentru împ?durirea ?i 

crearea de suprafe?e împ?durite.

Schema vizeaz? înfiin?area de planta?ii forestiere, respectiv 

realizarea de:

- trupuri de p?dure pe terenurile agricole ?i neagricole;

- perdele forestiere de protec?ie pe terenurile agricole ?i 

neagricole.

Beneficiarii schemei sunt de?in?torii publici ?i priva?i de teren 

agricol ?i neagricol ?i formele asociative ale acestora.

Spr ij inul financiar se acord? ca valoare fix?, reprezentat? 

de costuri standard pe hectar pentru împ?durire ?i 

compensarea pierderilor de venit agricol, dup? cum 

urmeaz?:

- Prima de înfiin?are a planta?iilor forestiere, care 

acoper? ?i costurile cu      elaborarea proiectului 

tehnic de împ?durire ?i împrejmuire a planta?iei,      

denumit? Prima 1;

- Prima anual? acordat? pe unitatea de suprafa??, 

pentru acoperirea costurilor de      între?inere 

(maximum 6 ani) ?i îngrijire a planta?iei forestiere 

(maximum      2 ani), precum ?i pentru 

compensarea pierderilor de venit agricol ca      

urmare a împ?duririi, pentru o perioada de 12 ani, 

denumit? Prima 2.

Alocarea financiar? pentru sesiunea 5/2020 este de 

10.000.000 euro.

Sursa: www..fonduri-structurale.ro

PNDR: Se pot  t ransm it e cerer i de f inan?are 
pent ru realizarea de îm p?dur ir i!
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