INFO POCA—Nr.10
Contracte
semnate: 586
Valoare totală
eligibilă: 800,5
milioane euro

Stadiul implementării programului
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 264 proiecte în valoare
totală eligibilă de 591 090 946.70 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 319 proiecte în valoare
totală eligibilă de 170 242 325.41 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 39 199 349.73 euro.

Noutăți martie 2021!


Situația actualizată privind plățile către beneficiari, stadiul actualizat al
achizițiilor derulate de către beneficiarii POCA, precum și lista actualizată
a operațiunilor selectate și finanțate în cadrul POCA se regăsesc la
următoarele adrese:

http://www.poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/
http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-sifinantate/
•

Lista actualizată periodic a răspunsurilor la întrebările frecvente
primite
în cadrul Cererii de Proiecte CP14/2021 (Consolidarea capacității ONG-urilor
și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării
la nivel local, atât pentru regiunea mai dezvoltată B-IF, cât și pentru regiunile
mai puțin dezvoltate) se regăsește la următorul link:

http://www.poca.ro/intrebari-frecvente/intrebari-frecvente/


Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate
Administrativă (AM POCA) derulează proiectul „Sprijin pentru activitățile de
publicitate, Informare și comunicare ale AM POCA”, cod MySMIS 122485, cod
SIPOCA 38, iar una dintre activitățile majore ale proiectului o reprezintă
organizarea a 9 evenimente de tip ateliere de lucru (workshop) în București,
în perioada martie—aprilie 2021. Evenimentele sunt dedicate beneficiarilor
Programului Operațional Capacitate Administrativă (reprezentanți ai
autorităților administrației publice centrale) și vizează creșterea performanței
în activitatea de implementare a proiectelor POCA, prin îmbunătățirea
comunicării cu Autoritatea de Management și clarificarea aspectelor specifice,
precum și culegerea de recomandări în vederea optimizării activității pentru
perioada următoare. În cadrul primelor cinci evenimente organizate au fost
abordate principalele aspecte urmărite de AM POCA în etapele gestionării
proiectului, caracterul aplicativ al evenimentului confirmându-se prin lucrul în
echipe pe tematici de interes, precum notificări, acte adiționale, cereri de
rambursare sau achiziții publice.

CONTACT
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, Piața Revoluției 1A, intrarea D, Tel: 021.310.40.62,
amdca@poca.ro, www.poca.ro, Twitter: @POCA_2014_2020,
https://www.facebook.com/POCA20142020,

