Agentia pentru Dezvoltare Regionala
Sud-Est

Comunicat de presă
3 noiembrie 2009
Domeniul Major de Interventie 4.3 din cadrul POR 2007-2013 a fost relansat

In data de 2 noiembrie 2009, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat la nivel national un nou
apel de proiecte pentru Axa prioritara 4 a Programului Operational Regional, Sprijinirea dezvoltarii mediului de
afaceri regional si local, Domeniul major de interventie 4.3. " Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor " din cadrul
POR 2007-2013.
Alocarea financiară disponibilă la nivel national pentru această cerere deschisă de proiecte este de 171,68 milioane
euro. Alocarea financiara orientativa pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est din fondurile totale alocate acestui
domeniu major de interventie este de 22,61milioane euro.
Activitatile eligibile in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt :
• AchiziŃionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producŃie, prestare servicii,
construcŃii a microîntreprinderii;
•

AchiziŃionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);

•

Construirea/ extinderea/ modernizarea spaŃiilor de producŃie/ prestare servicii ale microîntreprinderii.
Pentru modernizarea spaŃiilor de producŃie/ prestare servicii ale microîntreprinderii nu sunt considerate
eligibile lucrările de mentenanŃă sau reparaŃii. Pot fi considerate eligibile doar lucrările care se supun
autorizării, conform Legii 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiarii eligibili in cadrul acestui domeniu major de interventie sunt: SocietăŃi comerciale sau societăŃi
cooperative care îndeplinesc condiŃiile de eligibilitate detaliate în cadrul Ghidului solicitantului.
Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 100.000 lei şi
3.000.000 lei.
Cererile de finantare se depun la Sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud – Est (Pta Independentei nr. 1, et.5,
cod 810210 Braila, jud. Braila tel 0339/40.10.18) continuu incepand cu 23 noiembrie 2009. Ghidul Solicitantului
este disponibil la urmatoarele adrese www.inforegio.ro si www.adrse.ro.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru POR la nivelul Regiunii SudEst, va organiza o serie de seminarii de informare si de instruire pentru cei interesati.
Detalii cu privire la domeniul de interventie lansat, activitati eligibile, beneficiari eligibili pot fi obtinute de la Biroul
Informare POR din cadrul ADR SE , birou cu reprezentanti in fiecare din cele sase judete ale Regiunii: Braila, Buzau,
Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea.
Adresele de contact sunt disponibile pe site-ul www.adrse.ro .

Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului OperaŃional Regional şi cofinanŃat de Uniunea Europeanã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

