
Interreg V-A

UNIUNEA EUROPEANĂ

INVESTIM ÎN VIITORUL TĂU!

FONDUL EUROPEAN PENTRU 
DEZVOLTARE REGIONALĂ

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția 

oficială a Uniunii Europene 

 

www.cbcromaniabulgaria.eu

 

Termenul limită 
de depunere a aplicațiilor:

15 martie 2016
ora: 16:00!

Aveți întrebări?

Le puteți transmite la: 
robg@mdrap.ro

(Autoritatea de Management - MDRAP),

NA-RO-BG@mrrb.government.bg
(Autoritatea Națională - MDRLP)

sau helpdesk_robg@calarasicbc.ro
(Secretariatul Comun - BRCT Călărași)

Lista întrebărilor și răspunsurilor este 
disponibilă pe site-ul Programului

www.cbcromaniabulgaria.eu
la secțiunea “Prima pagina”

Aria eligibilă a programului
Interreg V-A 

România - Bulgaria

7 județe în România
Constanța, Călărași, Giurgiu,

Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinți

8 districte în Bulgaria
Vidin, Montana,Vratsa, Pleven,
Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra,

Dobrich

PROGRAMUL

România - Bulgaria

AL DOILEA APEL
DE PROIECTE

www.cbcromaniabulgaria.eu

POTENȚIALII APLICANȚI:

Ø Consilii Județene/ Administrații Districtuale;

Ø Consilii locale/Municipalități;

Ø Asociații ale autorităților publice locale;

Ø Camere de Comerț/Asociații de IMM-uri;

Ø Instituții de învățământ (școli, universități, 
etc.);

Ø Ministere;

Ø ONG-uri care activează în domeniile finanțate 
prin program;

Ø Grupări Europene de Cooperare Teritorială.

http://www.cbcromaniabulgaria.eu


 

Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria - AL DOILEA  APEL DE PROIECTE

Bugetul alocat acestui apel 
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AXA PRIORITARĂ:4

TOTAL
Finanțare

17,767,279
EUR

Finanțare 
Națională

2,665,093
EUR

FEDR
10,787,276

FEDR
15,102,186

EUR

FEDR
10,787,276

Finanțare 
Națională
1,903,637

EUR

TOTAL

FEDR
10,787,276

EURTOTAL
Finanțare

12,690,913
EUR

AXA 4

AXA 5

Obiectivul principal este
 transformarea fondurilor în indicatori 

de realizare și rezultate!

TOTAL
AXA 4 + AXA 5 = 30,458,192 EUR

O REGIUNE CALIFICATĂ ȘI INCLUSIVĂ

Obiectivul specific 4.1
Î n c u r a j a r e a  i n t e g r ă r i i  z o n e i  
transfrontaliere  în privința  ocupării și 
mobilității  forței de muncă

AXA PRIORITARĂ:5
O REGIUNE EFICIENTĂ

Obiectivul specific 5.1
Creșterea capacității de cooperare și a 
eficienței instituțiilor publice în contextul
cooperării transfrontaliere

1. Numărul de inițiative (traininguri, 
programe de educație, site-uri web, 
acorduri, rețele, târguri pentru locuri de 
muncă etc.), care activează mobilitatea 
forței de muncă în zona transfrontalieră

2. Numărul de participanți la inițiative 
locale comune de angajare și formare 
profesională

3. Numărul de participanți la programele 
comune de educaț ie ș i  formare 
profesională pentru a sprijini ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor, 
oportunități educaționale și învățământ 
super ior  ș i  profes ional  la  n ivel 
transfrontalier

Target - 2023Indicatori de realizare

50

 10,000

 2,000

£ Pentru proiectele "soft", sprijinul financiar total din partea programului pentru un proiect 
va varia între 100.000 Euro și 750.000 Euro.

£ Pentru proiectele "hard", sprijinul financiar total din partea programului pentru un proiect 
va varia între 200.000 Euro și 1.500.000 Euro.

£ Perioada de implementare a unui proiect nu trebuie sa depaseasca 24 de luni.

Indicatori de realizare Target - 2023

Numărul de mecanisme transfrontaliere 
a c c e p t a t e  ( a c o r d u r i ,  r e ț e l e ,  
reglementări, studii, politici, strategii, 
instrumente de schimb de informații)  
pentru a spori capacitatea de cooperare

 100

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    

 

 

 

Indicatori de rezultat Target - 2023

Populația cu acces la inițiativele 
comune de angajare

Indicatori de rezultat Target - 2023

Nivelul de coordonare al instituțiilor 
publice din zona eligibilă 500,000  4

Cel de al 
doilea apel de 

proiecte vizează 
numai Axele 

Prioritare 4 și 5

Alocare financiară  a programului 
pe axe prioritare (EURO)
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