Anexa 2 – Calendar estimativ de derulare a rundelor de granturi

PRIMA RUNDĂ
Activităţi de diseminare şi conştientizare
Lansarea cererii de propuneri de subproiecte

Schema de Granturi Competitive
pentru Programe de vară de tip punte
2016 - 2017

Schema de Granturi necompetitive
2016 - 2017

Schema de Granturi Competitive
pentru Centre de învățare
2016 - 2017

5 aprilie 2017

Elaborarea propunerilor de sub-proiecte

aprilie 2017 - mai 2017

aprilie 2017 - iunie 2017

aprilie 2017 - iulie 2017

Depunerea propunerilor de sub-proiecte

5 mai 2017

12 Iunie 2017

14 iulie 2017

Evaluarea propunerilor de sub-proiecte
Semnarea acordurilor de grant
Demararea activităţilor

mai – iunie 2017
Iulie 2017
iulie 2017

iunie 2017 – octombrie 2017
octombrie 2017
octombrie 2017

septembrie 2017
octombrie 2017
noiembrie 2017

iulie 2017

octombrie 2017

noiembrie 2017

iulie 2017 - mai 2020

octombrie 2017 - septembrie 2020

decembrie 2017 – noiembrie 2020

mai 2020

septembrie 2020

noiembrie 2020

Acordarea primei tranşe de finanțare
Monitorizarea fiduciară şi pedagogică la
faţa locului a activităţilor finanțate prin
grant, urmată de efectuarea plăţilor din
următoarele tranşe
Finalizarea grantului (pentru granturi cu
durata de 3 ani)

Anexa 2 – Calendar estimativ de derulare a rundelor de granturi
Schema de Granturi Competitive
pentru Programe de vară de tip punte

Schema de Granturi
necompetitive

2019

2019

Schema de Granturi
Competitive
pentru Centre de învățare
2018 - 2019

octombrie 2018

octombrie 2018

octombrie 2018

Elaborarea propunerilor de sub-proiecte

Octombrie 2018 - Noiembrie 2018

Octombrie 2018 - martie
2019

Octombrie - Noiembrie 2018

Depunerea propunerilor de sub-proiecte

21 ianuarie 2019

20 mai 2019

19 noiembrie 2018

Evaluarea propunerilor de sub-proiecte

ianuarie – martie 2019

aprilie – iunie 2019

aprilie – mai 2019

Iulie - august 2019

Demararea activităţilor

mai 2019

septembrie 2019

Acordarea primei tranşe de finanțare2

mai 2019

septembrie 2019

mai 2019 - iunie 2022

septembrie 2019 octombrie 2022

ianuarie 2019 - februarie 2022

mai 2022

septembrie 2022

ianuarie 2022

A DOUA RUNDĂ
Activităţi de diseminare şi conştientizare
Lansarea cererii de propuneri de subproiecte

Semnarea acordurilor de grant1

Monitorizarea fiduciară şi pedagogică la
faţa locului a activităţilor finanțate prin
grant, urmată de efectuarea plăţilor din
următoarele tranşe
Finalizarea grantului (pentru granturi cu
durata de 3 ani)

1

noiembrie 2018 - decembrie
2018
decembrie 2018
Decembrie 2018 - ianuarie
2019
Decembrie 2018 - ianuarie
2019

Semnarea acordurilor de grant se va realiza la data anunțată în măsura finalizării procedurilor necesare, precum și a disponibilității de credite de angajament în bugetul
UMPFE.
2
Acordarea primei tranșe de finanțare se va realiza în măsura disponibilității creditelor bugetare în bugetul UMPFE.

