Programul Operaţional Regional
2014 – 2020

ELEMENTELE DE NOUTATE POR 2014-2020
ü apeluri cu termen limită
ü încheierea contractelor de finanțare în baza SF sau DALI
ü cumularea/eliminarea unor etape de evaluare:
–

vizita la fața locului în etapa de evaluare tehnică și financiară;

–

etapa de verificare a conformității PT după semnarea
contractului;

–

reducerea termenelor procedurale pentru procesul de evaluare,
selecție și contractare;

–

reducerea numărului de clarificări și eliminarea completărilor la
cererea de finanțare.

ü mecanismul cererilor de plată
ü existența ghidului general + ghiduri specifice
ü regula n+3

ALOCARE FINANCIARĂ: 8,25 miliarde euro*
(creștere cu 3,58 mld euro - 76,8%)
GESTIUNEA BUGET POR:
• nivel central: 20,45%;
• 7 regiuni: 74,11%;
• regiunea București-Ilfov: 5,44%.
ALOCARE FINANCIARĂ ORIENTATIVĂ REGIUNEA VEST:
719,62 milioane euro*
*alocările includ FEDR, cofinanțare națională și rezerva de performanță

AXE PRIORITARE POR 2014-2020

%
ALOCARE

AP.1 - Promovarea transferului tehnologic

2,62%

AP.2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

11,11%

AP.3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

29,90%

AP.4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

17,59%

AP.5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural

5,89%

AP.6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

13,54%

AP.7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

1,51%

AP.8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

6,35%

AP.9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate
din mediul urban

1,43%

AP.10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

4,43%

AP.11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în
cadastru şi cartea funciară

3,97%

AP. 12 - Asistenţă tehnică

1,65%

AXA PRIORITARĂ 1: PROMOVAREA TRANSFERULUI
TEHNOLOGIC - 2,62%

Beneficiari:
• entităţile de transfer tehnologic (publice sau private),
conform OG 57/ 2002 și HG 406/2003 din urban și rural
Valoare proiecte: 100.000 – 3.000.000 euro

AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII IMMurilor – 11,11%
Priorități de investiții:
2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi
întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
(microîntreprinderi din urban, incubatoare și acceleratoare din
urban și rural)
2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor (IMM-uri din urban, întreprinderi
mijlocii non-agricole din rural)

COFINANTARE PE AJUTOR DE STAT*
Tip Beneficiari

GRANT

APL/ UAT – pe scheme
de ajuror de stat
întreprinderi mari

35%

CONTRIBUŢIE
PROPRIE
65 %

35%

65 %

întreprinderi mijlocii

45%

55%

Întreprinderi mici și
micro

55%

45%

Structura finanțării: granturi, instrumente financiare
* HG 517/2014 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat
regional

AXA PRIORITARĂ 3: SPRIJINIREA TRANZITIEI CATRE O
ECONOMIE CU EMISII SCAZUTE DE CARBON – 29,9%

Priorității de investiții:
3.1. Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în
sectorul locuinţelor
3.2. Reducerea emisiilor de carbon inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbană

3.1. Eficienţă energetică
Beneficiari:

Valoare proiecte:

a) Clădiri publice

a) Clădiri publice
– 100.000 – 25.000.000 euro

– autorităţile publice centrale,
autorităţile publice şi
instituţiile locale din urban și
rural
b) Clădiri rezidenţiale
– autorităţile publice locale din
mediul urban în parteneriat
cu asociaţiile de proprietari
c) Iluminat public
– autoritățile publice locale din
mediul urban

b) Clădiri rezidenţiale
– 100.000 – 5.000.000 euro
c) Iluminat public
– 100.000 – 5.000.000 euro

3.2. Reducerea emisiilor de carbon inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbană
Beneficiari:
• autorităţile publice locale din urban (38 localități în Reg.
Vest), în parteneriat cu operatorul de transport public
Valoare proiecte:
• 100.000 – 5.000.000 euro (orașe sub 20.000 locuitori)
•100.000 – 10.000.000 euro (orașe peste 20.000 locuitori)

AXA PRIORITARĂ 4: DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ – 17,59%
Priorităţi de investiţii:
4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de
carbon, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană
4.2. Acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării
oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale
dezafectate, reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de
reducere a zgomotului
4.3 Sprijin pentru regenerarea fizică, economică şi socială a
comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale
4.4 Investiţii în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare

AXA PRIORITARĂ 4: DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ
Beneficiari:
• autorităţile publice locale (în parteneriat cu operatorul de
transport public) din municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv
localităţile din zona funcţională urbană, după caz)
Valoare proiecte:
•
•
•
•

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

–
–
-

100.000
100.000
100.000
100.000

euro
euro
euro
euro

–
–
–
–

20.000.000 euro
5.000.000 euro
5.000.000 euro
7.000.000 euro

AXA PRIORITARĂ 5: PATRIMONIUL NATURAL ŞI CULTURAL –
5,89%
Priorităţi de investiţii:
5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural;
5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducere a zgomotului;

AXA PRIORITARĂ 5: PATRIMONIUL NATURAL ŞI CULTURAL
Beneficiari (5.1.):

Beneficiari (5.2.):

• a u t o r i t ă ţ i a l e
administraţiei publice
locale şi centrale, unităţi
de cult, ONG-uri şi
parteneriate între aceste
entităţi (urban și rural).

• Autoritățile și instituțiile
publice locale din mediul
urban (38 localități Reg.
Ve s t ) , c u e x c e p ț i a
municipiilor reședință de
județ

Valoare proiecte (5.1.):

Valoare proiecte (5.2.):

• 100.000 – 5.000.000 euro
• 100.000 – 10.000.000
euro - obiectiv UNESCO

• 100.000 - 5.000.000 euro
(valoare totală investiție)

AXA PRIORITARĂ 6: DRUMURI IMPORTANȚĂ REGIONALĂ ȘI
LOCALĂ – 13,54%
Beneficiari:
• unităţile administrativ teritoriale județe (CJ-uri)
• parteneriate între UAT judeţe şi UAT municipiu/oraş/
comună
Valoare proiecte:
• 1.000.000 euro - 50.000.000 euro*
*Maxim 69,5 mil. Euro pentru proiecte în parteneriat pe teritoriul mai
multor județe

AXA PRIORITARĂ 7: DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI –
1,51%
Beneficiari:
• autorităţi publice locale din staţiunile turistice definite conform HG
852/2008 și parteneriate între APL-uri
Staţiuni de interes naţional:
• Buziaş, Băile Herculane, Geoagiu Băi, Moneasa, Zona Parâng-Petroşani
Staţiuni de interes local:
• Calacea, Crivaia, Lipova, Secu, Semenic, Straja, Trei Ape, Vaţa de Jos
Valoare proiecte:
• 100.000 - 5.000.000 euro (valoare totală investiție)

AXA PRIORITARĂ 8 – SĂNĂTATE ȘI SOCIAL – 6,35%
Beneficiari:
Sănătate:
•
•

Unităţi administrativ teritoriale din mediul urban și rural
Ministerul Sănătăţii (pentru spitalele regionale)

Social
• unităţi administrativ teritoriale din mediul urban și rural
• furnizori de servicii sociale de drept public sau privat
acreditaţi din mediul urban și rural

Valoare proiecte:
• 100.000 euro - 17.000.000 euro

AXA PRIORITARĂ 9: COMUNITĂȚI DEFAVORIZATE DIN MEDIUL
URBAN – 1,43%
Beneficiari:
• Grupul de Acţiune Locală
– autorităţi locale, instituţii, ONG-uri, reprezentanţi ai
mediului privat, societate civilă, asociaţii de cartier,
grupuri de cetăţeni etc.;
– niciun grup de interese nu va deţine mai mult de 49%
din drepturile de vot.
Valoare proiecte:
– 1.500.000 euro - 5.000.000 euro

AXA PRIORITARĂ 10: EDUCAȚIE – 4,43%

Beneficiari:
- unități adminstrativ teritoriale din urban și rural
- instituţii de învăţământ superior de stat
Valoare proiecte:
– 100.000 euro - 17.000.000 euro

AXA PRIORITARĂ 11: CADASTRU ȘI ÎNREGISTRAREA
PROPRIETĂȚILOR ÎN ZONELE RURALE DIN ROMÂNIA – 3,97%
Alocare națională: 312, 89 milioane euro
Beneficiari: ANCPI
Activităţi eligibile:
• Înregistrărarea sistematică în zonele rurale ale
României;
• Servicii îmbunătăţite de înregistrare cadastrală a
proprietăților;

CONTRIBUŢIA POR LA STRATEGIA UNIUNII EUROPENE
PENTRU REGIUNEA DUNĂRII (SUERD)

Alocare: 407,37 mil. Euro
Axe prioritare vizate: 3, 5, 6, 7
Beneficiari: 12 judeţe riverane Dunării (Caraş-Severin în Reg.
Vest).
Selecţia: apeluri naţionale de proiecte.

