Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2015
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020

Nr.
crt.

1.

2.

Denumire Ghid IP/CP

Obiectiv
Specific
din PO

Ghidului solicitantului pentru OS 1.1
accesarea fondurilor europene
prin POCA 2014-2020
IP 1/2015 – Sprijin pentru
acţiunile din Strategia pentru
consolidarea
administraţiei
publice 2014 – 2020, anexa 3 și
măsurile privind dezvoltarea
capacităţii administrative din
condiţionalităţile
ex-ante
enumerate în Acordul de
parteneriat cu România 2014 –
2020 sau
în
cadrul
fiecărui program operaţional
IP2/2015 - Sprijin pentru OS 2.2
creșterea
transparenţei
în
administraţia publică, pentru
susţinerea
mecanismelor
administrative,
precum
și
pentru
prevenirea
și
combaterea corupţiei
IP2/2015 - Sprijinirea acţiunilor
privind creșterea transparenţei
în autorităţile și instituţiile
publice precum și a măsurilor
aferente sistemului de control
managerial intern

Lansare spre
consultare

Termen de
depunere a
observaţiilor

5 martie 2015

1 aprilie 2015

14 mai 2015

29 mai 2015

Relansare
21 august 2015

Relansare
31 august 2015

1

Lansare oficială

Termen de
depunere idei
de proiect

Termen de
finalizare a
evaluării fișelor
de proiect

Termen de
depunere
cererea de
finanţare

22 mai 2015

16 iunie 2015

10 iulie 2015

14 septembrie
2015

octombrie 2015

noiembrie
2015

decembrie
2015

decembrie 2015

Nr.
crt.

3.

4.

5.

6.

7.

Denumire Ghid IP/CP

Obiectiv
Specific
din PO

Lansare spre
consultare

Termen de
depunere a
observaţiilor

Lansare oficială

29 mai 2015

Termen de
depunere idei
de proiect

-

Termen de
finalizare a
evaluării fișelor
de proiect

Termen de
depunere
cererea de
finanţare

CP1/2015 - Sprijin pentru OS 2.2
prevenirea
și
combaterea
corupţiei
la
nivelul
administraţiei publice locale;

14 mai 2015

-

CP1/2015
Sprijinirea
acţiunilor privind aplicarea
unitară
a
normelor,
mecanismelor și procedurilor în
materie de etică și integritate,
precum
și
a
măsurilor
referitoare
la
prevenirea
corupţiei la nivelul autorităţilor
și instituţiilor publice
CP2/2015,
Creșterea
capacităţii ONG-urilor și a
partenerilor sociali de a
formula
politici
publice
alternative, în cadrul OS 1.1
IP3/2015,
Sprijin
pentru
susţinerea măsurilor din SCAP,
SMBR, documente strategice
naţionale
IP4/2015
Sprijin
pentru
dezvoltarea și implementarea
de
metode
unitare
de
management
în
domeniul
resurselor umane
IP5/2015
Sprijin
pentru
creșterea
transparenţei
și
responsabilităţii sistemului de
achiziţii publice în vederea
aplicării unitare a normelor și
procedurilor
de
achiziţii

Relansare
21 august 2015

Relansare
31 august 2015

OS 1.1

21 august 2015

21 septembrie octombrie 2015
2015

OS 1.1

21 august 2015

21 septembrie octombrie
– noiembrie
2015
noiembrie 2015 decembrie
2015

OS 1.2

octombrie 2015

noiembrie 2015

noiembrie 2015

OS 1.4

octombrie 2015

noiembrie 2015

noiembrie
- decembrie
decembrie
ianuarie
decembrie 2015 2015 – ianuarie 2015 - ianuarie februarie 2016
2016
2016

octombrie 2015

2

ianuarie 2016

-

decembrie
2015

-

ianuarie 2016

- decembrie
2015

ianuarie
februarie 2016

decembrie
2015

ianuarie
februarie 2016

Nr.
crt.

8.

Denumire Ghid IP/CP

Obiectiv
Specific
din PO

publice și reducerea neregulilor
în acest domeniu
IP6/2015,
Sprijin
pentru OS 1.3
acţiunile de consolidare a unui
management integrat strategic
la nivelul sistemului judiciar

Lansare spre
consultare

Termen de
depunere a
observaţiilor

octombrie
- noiembrie 2015
noiembrie 2015

3

Lansare oficială

Termen de
depunere idei
de proiect

Termen de
finalizare a
evaluării fișelor
de proiect

Termen de
depunere
cererea de
finanţare

noiembrie
- Decembrie
Decembrie
ianuarie
decembrie 2015 2015 – ianuarie 2015 - ianuarie februarie 2016
2016
2016

