INFO POCA—Nr.14
Contracte
semnate: 585
Valoare totală
eligibilă: 794,9
milioane euro

Stadiul implementării programului
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 264 proiecte în valoare
totală eligibilă de 586.792.815,32 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 iulie 2021!
*************************************************************************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea
de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă (AM
POCA),
a lansat în data de 26 iulie 2021, spre consultare publică, în
cadrul Obiectivului specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și
integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice Ghidul
solicitantului pentru IP23/2021 (MySMIS:POCA/949/2/2), Sprijin pentru
implementarea de măsuri de reformă în
domeniul eticii și
integrității, împreună cu
anexele acestuia.
Scopul acestui apel este de a sprijini Agenția Națională de Integritate în
procesul de actualizare a cadrului legal din domeniul integrității și de a
facilita procesul de declararea a averilor și a intereselor, în format
electronic.
În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în cadrul
procesului de consultare a ghidului, iar opiniile și contribuțiile la
îmbunătățirea acestui document sunt așteptate, la adresa de
email amdca@poca.ro, până la data de 4 august 2021, ora 23:59.
Lista actualizată a operațiunilor selectate și finanțate în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 se poate vizualiza la
adresa următoare:
http://www.poca.ro/monitorizare-program/lista-operatiunilor-selectate-sifinantate/
Situația acualizată a plăților către beneficiarii Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014-2020 se regăsește la adresa următoare:
http://www.poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/
Rezultatele și livrabilele aferente unor proiecte implementate și finanțate
prin POCA se regăsesc la adresa:
http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/
Exemple de proiecte implementate și finanțate prin POCA pot fi consultate
la adresa:
http://www.poca.ro/implementare-proiecte/exemple-de-proiectefinantate-prin-poca/
*************************************************************************************************

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,
http://www.poca.ro/newsletter/newsletter/

