INFO POCA—Nr.15
Contracte
semnate: 586
Valoare totală
eligibilă: 797, 2
milioane euro

Stadiul implementării POCA
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare
totală eligibilă de 588 879 328.11 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 318 proiecte în valoare
totală eligibilă de 169 177 692.60 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 39 195 367.27 euro.

Noutăți august 2021!
*************************************************************************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management
a Programului Operațional Capacitate Administrativă a lansat în data de 23 august 2021,
Cererea de proiecte nr.IP22/2021 - Sprijin pentru implementarea de acțiuni de formare.
Scopul acestui apel non-competitiv este de a finanța acțiuni de formare specializată care să
sprijine calitatea și performanța sistemului judiciar.
Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de
depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 25.000.000,00 lei.
Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte.
Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 30
septembrie 2021, ora 23:59.
Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de
29 octombrie 2021, ora 23:59. Toate informațiile legate de această cerere de proiecte se
regăsesc la adresa http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip22-2021-mysmispoca-945-2-3/
*************************************************************************************************

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management
a Programului Operațional Capacitate Administrativă a lansat în data de 23 august 2021,
Cererea de proiecte nr.IP23/2021 - Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în
domeniul eticii și integrității.
Scopul acestui apel non-competitiv 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.
Prezenta cerere de proiecte, în cadrul mecanismului non-competitiv, este cu termen limită de
depunere și are o alocare financiară eligibilă orientativă de 8.000.000,00 lei.
Fișa de proiect poate fi depusă începând cu data lansării oficiale a cererii de proiecte.
Sesiunea de depunere a fișelor de proiect va rămâne deschisă până la data de 17
septembrie 2021, ora 23:59.
Cererea de finanțare se va depune, exclusiv prin aplicația MySMIS2014, până la data de
29 octombrie 2021, ora 23:59. Toate informațiile legate de această cerere de proiecte se
regăsesc la adresa http://www.poca.ro/anunturi/cererea-de-proiecte-nr-ip23-2021-mysmispoca-949-2-2/
*************************************************************************************************

Rezultatele și livrabilele aferente unor proiecte implementate și finanțate prin POCA se
regăsesc la adresa: http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/
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