INFO POCA—Nr.8
Contracte
semnate: 582
Valoare totală
eligibilă: 782,7
milioane euro

Stadiul implementării programului
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 261 proiecte în valoare
totală eligibilă de 594 596 613.62 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 318 proiecte în valoare
totală eligibilă de 148 565 824.88 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 39 625 315.83 euro.

Noutăți ianuarie 2021!
•

Situația actualizată privind plățile către beneficiari, precum și stadiul
actualizat al achizițiilor derulate de către beneficiarii POCA se
regăsesc la următoarea adresă:

http://www.poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/

•

AM POCA a publicat Calendarul orientativ privind lansările de cereri
de proiecte pentru anul 2021! Acesta se regăsește la următorul link:

http://www.poca.ro/cadru-strategic/calendar-orientativ-privind-lansarilede-cereri-de-proiecte-in-2021/

•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin
Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate
Administrativă (AM POCA), vine în sprijinul ONG-urilor și partenerilor
sociali (organizații sindicale, organizații patronale, precum și formele
de asociere ale acestora cu personalitate juridică) prin lansarea unui
apel de proiecte pentru regiunile mai puțin dezvoltate și a unui apel de
proiecte pentru regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), care vizează
consolidarea capacității acestor organizații de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local. Apelurile de
proiecte vor facilita crearea unor parteneriate pentru dezvoltare
locală între autorități locale, ONG-uri și parteneri sociali.

 Astfel, în data de 19 ianuarie 2021 a fost lansată CP 14/2021 (MySMIS:

POCA/660/2/1), pentru regiunea mai dezvoltată B-IF: Consolidarea
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunea mai
dezvoltată B-IF! Pentru informații legate de acest apel, vă rugăm să
accesați următorul link:

http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-14-2021mysmis-poca-660-2-1-pentru-regiunea-mai-dezvoltata-b-if/
 Tot în data de 19 ianuarie 2021 a fost lansată și CP 14/2021 (MySMIS:

POCA/659/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate: Consolidarea
capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în
formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai
puțin dezvoltate! Pentru informații legate de acest apel, vă rugăm să
accesați următorul link:

http://www.poca.ro/cadru-strategic/cererea-de-proiecte-nr-cp-14-2021mysmis-poca-659-2-1-pentru-regiunile-mai-putin-dezvoltate/
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