INFO POCA—Nr.21
Contracte
semnate: 635
Valoare totală
eligibilă: 797,61
milioane euro

Stadiul implementării POCA
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare
totală eligibilă de 585 461 901.08 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 367 proiecte în valoare
totală eligibilă de 173 151 334.98 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 38 998 847.62 euro.

Noutăți februarie 2022!
•

AM POCA a finalizat seria de nouă sesiuni de formare dedicate beneficiarilor
POCA, derulate în perioada 28 septembrie 2021 – 10 februarie 2022, care au fost
finanțate în cadrul proiectului Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare
și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38, cod MySMIS 122485. Sesiunile de
formare fac parte dintr-o serie de acțiuni ale AM POCA de a asigura informarea
beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la aspecte referitoare la
gestionarea proiectelor pe parcursul întregului ciclu de viață, având ca scop
transmiterea optimă a unor informații relevante, specifice POCA.
https://www.poca.ro/anunturi/finalizarea-seriei-de-noua-sesiuni-de-formarededicate-beneficiarilor-poca/

•

ANUNȚ privind cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte
CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru regiunea mai
dezvoltată – „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de
simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale” – 1 martie
2022!

https://www.poca.ro/anunturi/anunt-privind-cererile-de-finantare-depuse-in-cadrulapelurilor-de-proiecte-cp16-2021/
•

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Autoritatea de
Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă a publicat
Corrigendum-ul nr.3 privind modificarea unui paragraf din Ghidul solicitantului
aferent cererii de proiecte competitive POCA/923/2/2 (CP15/2021 pentru
regiunea mai dezvoltată) Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției
la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, în cadrul Programului
Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat prin Ordinului ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 545/2021, cu modificările și
completările ulterioare!

http://www.poca.ro/anunturi/corrigendum-ul-nr-3-la-ghidul-solicitantului-aferent-cereriide-proiecte-competitive-cp-15-2021-mysmis-poca-924-2-2-pentru-regiunile-mai-putindezvoltate/?
fbclid=IwAR3W2xp5pSmPR1nBz_5zblIBSkE9DSmcmHw0icJaE61_ddWwPviefawv0FI
•

AM POCA continuă prezentarea rezultatelor și a livrabilelor proiectelor finanțate
prin POCA la adresa
http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/

CONTACT
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 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/

