INFO POCA—Nr.13
Contracte
semnate: 585
Valoare totală
eligibilă: 795,2
milioane euro

Stadiul implementării programului
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 264 proiecte în valoare
totală eligibilă de 587.160.561,92 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 318 proiecte în valoare
totală eligibilă de 168.971.692,37 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 39.147.640,79 euro.

Noutăți iunie 2021!
•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin AM POCA, a
organizat evenimentul anual de informare al Programului Operațional Capacitate
Administrativă, cu tema „Proiecte POCA în sprijinul cetățenilor”. Evenimentul s-a
desfășurat joi, 24 iunie 2021, la hotelul Ibis Styles Bucharest City Center din
București, în cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare
și comunicare ale AM POCA”, cod MySMIS 122485, cod SIPOCA 38,
implementat de AM POCA, și a fost organizat în sistem hibrid, atât în sală, cât și
în online, pentru a permite accesul mai multor participanți, în condițiile restricțiilor
impuse de contextul pandemic. Organizarea evenimentului a fost monitorizată de
către Societatea Academică din România, în calitate de monitor social, în baza
unui Pact de integritate, în cadrul unei inițiative DG Regio și Transparency
International pentru asigurarea transparenței către publicul larg cu privire la
modul de utilizare a fondurilor europene. Informații detaliate legate de acest
eveniment se regăsesc la următoarea adresă:
http://www.poca.ro/anunturi/organizarea-evenimentului-anual-de-informare-poca-24iunie-2021/

•

Lista operațiunilor selectate și finanțate în cadrul Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020!
http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/
•

Situația acualizată a plăților către beneficiarii Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020!
http://www.poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/
•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de
Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA),
lansează astăzi, 2 iulie 2021, spre consultare publică, în cadrul Obiectivului
specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului
judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la
nivelul
acestuia
Ghidul
solicitantului
pentru
IP22/2021
(MySMIS:
POCA/945/2/3), Sprijin pentru implementarea de acțiuni de formare, împreună cu
anexele acestuia. Scopul acestui apel este de a finanța acțiuni de formare
specializată care să sprijine calitatea și performanța sistemului judiciar. Termen
pentru primirea propunerilor de îmbunătățire: 7 iulie, ora 23:59.
http://www.poca.ro/anunturi/lansare-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-pentru-ip22
-2021-mysmis-poca-945-2-3/
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