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ŞTIRI - PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 - 2020

SESIUNI DE INFORMARE PENTRU POTENŢIALI BENEFICIARI
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, a organizat în perioada 26. 01. – 09. 02. 2017 un număr de 5
sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari, cu privire la două apeluri de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020,
respectiv:
l Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B Clădiri publice
l Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, Apelul 1 - Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici
r realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex.
Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu
strategii de reducere a emisiilor de CO2) care au proiecte
emisii scăzute de carbon, Pioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
implementate prin POR 2014 – 2020.
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
Solicitanții de finanțare pot fi:
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în
- Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de
sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice
specialitate
care se organizează din subordinea Guvernului ori
sprijină:
a ministerelor, instituțiile publice din subordinea Guvernului ori
r îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii,
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul a ministerelor, autorităţile administrative autonome (înființate
nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, prin legi organice);
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
- Autoritățile și instituțiile publice locale:
w Unitățile Administrativ Teritoriale, inclusiv sectoarele
r introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a
Municipiului București (UAT comună, oraș, municipiu,
instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea
județ,
Municipiul București și subdiviziunile administrativagentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a
teritoriale ale acestuia (sectoarele Municipiului Bucureşti);
sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de
w Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca
ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme
instituții publice de interes local sau județean (finanțate din
de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea
bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ
echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de
teritoriale;
încălzire centralizată, după caz;
w Instituția prefectului.
r utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru
- Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate
asigurarea necesarului de energie a clădirii;
cu prevederile legale.
r implementarea sistemelor de management energetic
având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și
monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea,
instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente
pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie
pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
r înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică
ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi
reglementărilor tehnice;
r orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării
obiectivelor proiectului (înlocuirea/repararea/modernizarea
lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări
de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor
montate, lucrări de reparații la fațade etc.);

26.01.2017
26.01.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Galaţi
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Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
sociale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, Apelul 1 - Servicii sociale și
socio-medicale pentru vârstnici finanțează: reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de
servicii sociale fără componentă rezidențială, destinată
persoanelor vârstnice în care, în accepțiunea prezentului apel,
prin infrastructură se înțelege clădirea cu sau fără utilităţi şi
dotări.
Vor fi finanțate următoarele centre sociale pentru persoane
vârstnice prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015: centre de zi
pentru persoane vârstnice, unităţi de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice, centre de preparare şi distribuire a
hranei pentru persoane aflate în risc de sărăcie, pentru zonele
în care beneficiarii serviciilor sociale asigurate de cantinele
sociale sunt în majoritate vârstnici săraci.

ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor
internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în
vigoare în România;
unităţi de cult/structuri ale cultelor aparţinând cultelor
religioase recunoscute în România conform anexei la
Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*actualizată*)(**republicată**) privind libertatea religioasă şi
regimul general al cultelor*), şi constituite conform
statutului de organizare și funcționare al cultului respectiv.
l

C. Parteneriate între oricare dintre entitățile menționate la
punctele A şi B.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al
parteneriatului, după caz, trebuie să aibă personalitate
juridică.

Solicitanții pot fi:

După prezentarea celor 2 priorități de investiții, a avut loc și o
instruire privind utilizarea MySMIS - sistemul electronic de
depunere a aplicațiilor în vederea evaluării.

A. Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept
public

La finalul întâlnirilor, reprezentanții ADR SE au răspuns
întrebărilor care le-au fost adresate de către participanți.

B. Entitați de drept privat:

La evenimentele organizate în judeţele Galaţi, Brăila, Buzău,
Constanţa şi Vrancea au participat peste 230 de reprezentanți
ai autoritățílor publice locale și ai unor instituții aflate în
subordinea ministerelor.

asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
l

30.01.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Brăila

07.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Constanţa

01.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Buzău

09.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Focşani
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, a organizat în perioada 03. 02. – 20. 02. 2017 un număr de 5
sesiuni de informare pentru potenţiali beneficiari, cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020,
respectiv:
Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2. 2 ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”
În cadrul întâlnirilor care au avut ca temă apelul de proiecte Locul de implementare a proiectului va fi situat în mediul urban
lansat în cadrul Priorităţii de investiții 2. 2 – ”Sprijinirea creării și (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri, în
extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.
serviciilor” reprezentanții ADR SE au precizat că solicitanții
eligibili sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respectiv județelor Brăila,
privind societățile, republicată, cu modificările și completările Buzău, Vrancea, Constanța și Galați, pentru această prioritate
ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi de investiții este de 25,70 milioane euro.
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările și Reprezentanții ADR SE au precizat că, în cadrul acestui apel,
completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMMproiectele vor fi depuse exclusiv prin sistemul electronic
urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor.
MySMIS, în perioada 23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora
Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program 12:00.
includ:
S-a efectuat și o instruire privind utilizarea MySMIS - sistemul
- Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional;
electronic de depunere a aplicațiilor în vederea evaluării.
- Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
La evenimente au participat peste 260 de oameni de afaceri și
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv
instrumente de comercializare on-line;
Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
- Implementarea procesului de certificare/recertificare a
produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice,
sistemelor de management al calității, mediului sau
sănătății;

reprezentanți ai mediului de afaceri din judeţele: Brăila, Galaţi,
Constanţa, Vrancea şi Buzău.
La finalul întâlnirii, reprezentanții ADR SE au răspuns
întrebărilor care le-au fost adresate de către participanți.

- Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în
afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în
calitate de expozant).
Proiectele propuse trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu,
investiții în active corporale finanțabile prin ajutor de stat
regional. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor
finanțabile prin ajutor de minimis și/sau a investițiilor finanțabile
prin ajutor de stat regional în active necorporale.

13.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Galaţi

03.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Brăila

14.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Constanţa
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16.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Focşani

20.02.2017
Aspect din timpul evenimetului organizat la Buzău

Sesiune de informare județeană Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de
Organism Intermediar pentru POR 2014 – 2020, a organizat la
Brăila (în sala de ședințe a ADR SE, Brăila, Str. Anghel Saligny nr.
24), în data de 27 martie 2017, începând cu ora 11.00, o sesiune
de informare și clarificări dedicată potențialilor beneficiari de
finanțare în cadrul Axei Prioritare 1 – Promovarea transferului
tehnologic.

Strategia de specializare inteligentă și Documentul Cadru
Regional vor fi dezvoltate printr-un proces de „descoperire
antreprenorială”, cu implicarea activă a părţilor interesate,
definite ca helix cvadruplu (antreprenoriat, cercetare,
administrație, societatea civilă), astfel încât să se poată identifica
nevoile reale ale economiei locale.

Pentru investițiile de promovare a transferului tehnologic,
Regiunea Sud-Est va beneficia, prin intermediul acestei axe, de o
alocare financiară în valoare de 30,69 milioane euro (FEDR +
BS).

În urma elaborării Strategiei de Specializare Inteligentă a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, se vor stabili domeniile
prioritare, în care se vor concentra investițiile în perioada de
programare 2014-2020 și se va stabili cadrul necesar dezvoltării
unui mediu economico-social performant la nivel regional.

Scopul întâlnirii de lucru a fost acela de a informa actorii cheie
regionali implicați în cadrul activităților de cercetare-dezvoltare,
inovare și transfer tehnologic cu privire la posibilitățile de
finanțare prin intermediul AP 1 și la metodologia de completare a
scrisorilor de intenție.

În cadrul acestui apel, potenţialii beneficiari vor fi: entitățile de
inovare și transfer tehnologic (EITT) și parcurile științifice și
tehnologice (PST), dar şi entităţi care îşi obţin acreditarea pe
parcursul implementării proiectului.

În cadrul evenimentului a fost prezentat cadrul de implementare a
AP 1, a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, metodologia desfășurării întâlnirilor de
descoperire antreprenorială, a Documentului Cadru Regional
(DCR) pentru strategiile de specializare inteligentă la nivel
regional și metodologia pentru completarea scrisorii de intenție.

Investiţiile pot fi realizate atât în mediul urban cât şi rural.
La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice
locale, institutelor de cercetare, firmelor și organizațiilor
neguvernamentale interesate.
Următoarele sesiuni de informare județene vor fi organizate în
cursul lunii aprilie.

27.03.2017
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APELURI DE PROIECTE
Investiții de mediu, susținute de Uniunea Europeană
În data de 13 martie 2017, a fost lansat apelul de proiecte pentru
Axa prioritară 5 – ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,
protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”,
Prioritatea de investiții 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, apel dedicat zonei de
Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul
format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul
Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul
Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.
În cadrul acestei priorități de investiție, sunt vizate proiecte de
reconversie funcțională și/sau reutilizare a unor terenuri și
suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din interiorul
orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a
timpului liber pentru comunitate.

Vor avea prioritate la finanțare orașele care înregistrează valori
reduse în ceea ce privește suprafața spatiilor verzi, evidențiate în
Registul local al spațiilor verzi al orașului. O cerere de finanțare
poate să conțină mai multe locații de implementare (terenuri și
suprafețe abandonate și neutilizate), fiecare locație având o
suprafață minimă de 1.000 metri pătrați. Valoarea minimă totală a
unui proiect este de 100.000 Euro, iar valoarea maxima totală
este de 5.000.000 Euro.
Acest apel are la bază principiul competitivității cu termen limită
de depunere a cererilor de finanțare. Data de deschidere a liniei
de finanțare este 14 mai 2017 ora 12:00, iar închiderea acesteia
va fi în data 14 noiembrie 2017 ora 12:00.
Mentionăm că Ghidul general, Ghidul specific și anexele
acestora se găsesc pe site-urile www.inforegio.ro și
www.adrse.ro Secțiunea POR 2014-2020.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare:
cele 5 unități administrativ-teritoriale urbane din Zona de
Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării (UAT Oraşul
Babadag, UAT Oraşul Isaccea, UAT Orașul Măcin, UAT Oraşul
Sulina şi UAT Municipiul Tulcea), definite conform Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
l

parteneriate între Unitățile Administrativ Teritoriale
menționate anterior și UAT Județul Tulcea, cu lider de
parteneriat Unitatea Administrativ Teritorială Oraş/Municipiu.
l

Măcin - Parc Primărie modernizat prin POR 2007 - 2013

Fonduri europene pentru drumurile din Zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene a lansat, în data de 23 martie 2017, apelul
de proiecte aferent Axei prioritare 6 –„Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1
”Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale”, dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată
Delta Dunării.
Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă creșterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în
proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor
județene
l

.În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibili următorii
solicitanți:

l UAT Județul Constanța și UAT Județul Tulcea sau
parteneriate/ colaborare între cele două UAT-uri;
l UAT Judeţul Constanţa în parteneriat cu UAT Comuna/ele
Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu;
l UAT Judeţul Tulcea în parteneriat cu UAT Municipiul Tulcea /
Oraşul Babadag, Comuna/ele Niculiţel, Pardina, Chilia Veche,
Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheză, Baia, Ceamurlia de Jos,
Jurilovca, Ceatalchioi.

Pentru traseele ce parcurg județele Tulcea și Constanța sunt
eligibile la finanțare, în cadrul acestui ghid, numai acele drumuri
județene din teritoriul ITI Delta Dunării (aşa cum acesta este
menţionat în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei
Dunării) care sunt menţionate în cadrul SIDDDD, aprobată prin
HG nr. 602/2016.
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Ce se finanțeză
Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite
principalele tipuri de acțiuni:
a. - modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea
parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere,
portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și
podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care
asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee
compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau
indirectă (drumuri județene/trasee legate de rețea prin
intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T,
construirea unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
b. - construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut
de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean
respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte
elemente pentru creșterea siguranței circulației (parapeți de
protecție, limitatoare de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare),
semnalistică orizontală și verticală, reorganizare de intersecții.
c. - construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri
rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivităţii

directe la autostrazi TEN-T a drumurilor județene) şi
construirea pasarelelor pietonale.
Complementar cu acţiunile principale se pot finanţa şi
următoarele sub-acţiuni:
a. - construirea/modernizarea de stații și alveole (în cazul în
care proiectul vizează un drum județean/traseu deservit de
transportul public de călători) pentru transport public pe traseul
drumului județean;
b. - realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru
pietoni și bicicliști (construire/modernizare trasee pietonale și
piste pentru bicicliști acolo unde geografia terenului permite
acest lucru), inclusiv semnalistica luminoasă verticală pentru
treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică;
c. - realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul
căilor de transport și parapeți pentru protecție, apărări de
maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de
efectele generate de condiții meteorologice extreme
(provocate de schimbări climatice sau alte cauze
excepționale) – inundații, viscol etc.

Valoarea proiectelor
Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt finanțate cu
condiția încadrării în valorile minime și maxime de mai jos:
- Valoare minimă eligibila: 1.000.000 euro
- Valoarea maximă eligibilă este de 50.000.000 euro, cu
excepţia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai
multe unități administrative (județe), caz în care valoarea
maximă eligibilă este de 69.500.000 euro .
Alocarea prezentului apel de proiecte este de 86,17 milioane
euro, din care 74,74 milioane euro din Fondul European de
Dezvoltare Regională și 11,43 milioane euro finanțare de la

bugetul de stat.
Proiectele pot fi depuse începâd cu data de 24 aprilie 2017, ora
12.00, până la data de 24 aprilie 2018, ora 12.00, exclusiv în
aplicația MySMIS, disponibilă la adresa de web:
http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul de timp
menționat.
Ghidul general, Ghidul specific și anexele acestora se găsesc pe
site-urile www.inforegio.ro și www.adrse.ro Secțiunea POR 20142020.

Judeţul TULCEA - Drum reabilitat prin POR 2007-2013 pentru valorificarea turistică a mănăstirilor tulcene
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Investiţii în infrastructura de turism, în Delta Dunării
În data de 23 martie 2017, a fost lansat, în cadrul POR 20142020, apelul de proiecte pentru Axa prioritară 7 – ”Diversificarea
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”,
Prioritatea de investiții 7.1 – ”Sprijinirea unei creșteri favorabile
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen
ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să
includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum
și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și
culturale specifice” - Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale
integrate Delta Dunării.
Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul
format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul
Rezervației Biosfera Delta Dunării, județul Tulcea și nordul
județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei
Dunării(SIDDDD).
Se pot depune proiecte de infrastructură de turism: pentru
amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică
precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe de
utilitate publică, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară
mică pentru valorificarea atracţiilor turistice, crearea şi extinderea
infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente activităţii
de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat
Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de
dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală în
parteneriat cu actorii privați, aprobată potrivit prevederilor legale,

care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice
locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel
local precum și la creșterea numărului mediu de salariați în UAT
de implementare.
Implementarea acestor tipuri de proiecte va contribui la
stimularea circulației turistice, creșterea încasărilor obținute din
turism, creșterea eficienței economice și a competitivității
destinațiilor turistice dar şi la creşterea numărului mediu de
salariaţi în UAT de implementare.
Prin realizarea acestor proiecte, se dorește ca zona ITI Delta
Dunării, să-și valorifice, prin practicarea unor forme de turism
specifice, avantajele competitive existente la nivel local.
Valoare minimă totală a unui proiect este de 100.000 euro, iar
valoarea maxima totală este de 5.000.000 euro.
Alocarea financiară este de aproximativ 5,98 milioane euro din
care 5,19 milioane euro contribuţie din Fondul European de
Dezvoltare Regională și 0,79 milioane euro cofinanțare din
bugetul de stat.
Acest apel are la bază principiul competitivității cu termen limită
de depunere a cererilor de finanțare. Data de deschidere a liniei
de finanțare este 23 aprilie 2017 ora 12:00, iar închiderea
acesteia va fi în data 23 octombrie 2017 ora 12:00.
Ghidul specific și anexele acestora se găsesc pe site-urile
www.inforegio.ro și www.adrse.ro Secțiunea POR 2014-2020.

Delta Dunării
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Dezvoltarea turismului balnear, sprijinit prin POR 2014 - 2020
În data de 21 martie 2017, a fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte aferent Axei prioritare 7: ”Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului”, Priorităţii de investiţii 7.1: „Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale“, din cadrul POR 2014-2020.
Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează activități care vor fi localizate în stațiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu
modificările şi completările ulterioare. Proiectele elaborate vizează următoarele acţiuni:
l Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staţiuni turistice balneare, climatice sau balneoclimatice conform
prevederilor OG Nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare);
l Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
l Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de
utilitate publică;
l Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
l Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului finanțat.
Beneficiarii investițiilor pot fi unitățile administrative teritoriale și parteneriatele constituite între unități administrative teritoriale.
În Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, se pot finanța proiecte în stațiunile: Lacu Sărat, Sărata Monteoru – comuna Merei, Soveja, Cap
Aurora, Costinești, Eforie Sud, Eforie Nord, Jupiter, Mamaia, Mangalia, Neptun-Olimp, Saturn, Techirghiol și Venus.
Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul informatic MySMIS in perioada: 21 aprilie 2017 – 21 octombrie 2017 ora
12:00.
Finanțarea proiectelor depuse în cadrul celui de al doilea apel de proiecte se va face respectând principiul competitivităţii, în ordinea
punctajului obţinut, doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primul apel de proiecte și în limita sumelor ce rămân
disponibile după finanțarea proiectelor admise spre finanțare după primul apel de proiecte.

Mai multe spații verzi, cu fonduri europene
În data de 14 martie 2017, s-a lansat cel de-al doilea apel de
proiecte pentru Axa prioritară 5 – ”Îmbunătățirea mediului urban
și conservarea, protecția si valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, Prioritatea de investiții 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”, în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 – 2020.
În cadrul acestei priorități de investiție, sunt vizate proiecte de
reconversie funcțională și/sau reutilizare a unor terenuri și
suprafețe degradate, vacante sau neutilizate din interiorul

orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a
timpului liber pentru comunitate.
Depunerea cererilor de finanţare se va putea face, în sistemul
informatic MySMIS in perioada: 15 aprilie 2017 – 15 octombrie
2017 ora 12:00.
Finanțarea proiectelor depuse în cadrul celui de al doilea apel de
proiecte se va face respectând principiul competitivităţii, în
ordinea punctajului obţinut, doar după parcurgerea tuturor
etapelor de selecție din primul apel de proiecte și numai dacă
proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea
precizată în ghidul specific apelului.

Tecuci - Parc Dendrologic modernizat prin POR 2007 - 2013
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