INFO POCA—Nr.24
Contracte
semnate: 726
Valoare totală
eligibilă: 840,33
milioane euro

Stadiul implementării POCA—mai 2022
Din axa prioritară 1 sunt finanțate 265 proiecte în valoare
totală eligibilă de 584 120 858.05 euro;
Din axa prioritară 2 sunt finanțate 458 proiecte în valoare
totală eligibilă de 217 229 395.53 euro;
Din axa prioritară 3 sunt finanțate 3 proiecte în valoare
totală eligibilă de 38 986 236.59 euro.

***********************************************************************
INFORMAȚII GENERALE POCA
•

Respectarea măsurilor de identitate vizuală în cadrul proiectelor finanțate din POCA
reprezintă un element important pentru identificarea sursei de finanțare, conform
dispozițiilor regulamentelor europene. Detalierea regulilor ce trebuie respectate se
regăsește în Manualul de Identitate Vizuală a POCA (MIV POCA) – versiunea
august 2018! Aplicarea indicațiilor tehnice din MIV POCA este obligatorie,
nerespectarea acestora determinând diminuarea sumelor solicitate la rambursare
aferente activităților de informare și comunicare. Elementele obligatorii de identitate
vizuală POCA, precum și modele/exemple pentru diverse tipuri de materiale
informative se regăsesc la acest link:

http://www.poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizualapoca-2014-2020-august-2018/
•

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate
Administrativă 2014 – 2020, publică în permanență în conformitate cu prevederile
art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, lista actualizată a plăților
către beneficiarii POCA:

http://www.poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/
•

Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă
2014-2020, publică în permanență în conformitate cu prevederile art. 115, alin. (2)
din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, lista actualizată a operațiunilor selectate și
finanțate în cadrul POCA:

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

Rezultatele și livrabilele obținute în proiectele implementate de către beneficiarii
POCA se regăsesc la adresa:

http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/
•

Exemple de proiecte finanțate prin POCA se regăsesc la adresa:

http://www.poca.ro/implementare-proiecte/exemple-de-proiecte-finantateprin-poca/
•

Lista propunerilor alternative la Politicile Publice ale Guvernului finanțate în cadrul
POCA se regăsește la adresa:

http://www.poca.ro/rezultate-proiecte-finantate-din-poca/lista-propuneriloralternative-la-politicile-publice-ale-guvernului-finantate-in-cadrul-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/

