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Focus Grupuri de Descoperire Antreprenorială (EDP)
În perioada 19-30 iunie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est organizează şapte Focus
Grupuri
de Descoperire Antreprenorială (EDP) pe domeniile de specializare inteligentă identificate în
EVENIMENTE
Regiunea Sud-Est cu actorii cheie din teritoriu reprezentanți ai instituțiilor publice relevante în domeniu, ai
mediului antreprenorial, ai mediului educațional și ai societății civile.
Evenimentele se derulează în contextul procesului de realizare a Strategiei de specializare inteligentă a
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (RIS3), document esențial pentru absorbția fondurilor europene alocate prin
FEDR României în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Organizate sub forma unor ateliere practice de
lucru, evenimentele includ 2 sesiuni, în cadrul cărora participanții împărțiți în grupuri de lucru interactive
analizează prioritățile tematice de specializare ale sectorului identificate de ADR Sud-Est la nivelul Regiunii , în relație cu provocări societale,
după cum urmează: Brăila – Biotehnologii (domeniul de specializare pentru sectorul agricol, viticol, piscicol); Galați - TIC şi Industria navală și
transporturi; Constanța – Ecotehnologii şi Turism; Focșani – Industria textilă; Buzău - Industria metalurgică (materiale inovatoare de prelucrare
în industria metalurgică).

Aspect din timpul întâlnirii organizate la Brăila - 19.06.2027

Aspect din timpul întâlnirii organizate la Constanţa - 21.06.2027

Stadiul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
Stadiul implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a
Deltei Dunării prin Instrumentul ITI a fost analizat în data de 12 iunie
2017, la Tulcea, la ședinţa Consiliului Consultativ al ADI ITI Delta
Dunării, la care au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene,
Autorităţilor de Management, Consiliului Judeţean Tulcea, ADI ITI şi
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de
Organism intermediar POR 2014 – 2020. În cadrul ședinței au mai fost
abordate chestiuni care au vizat: condiţiile specifice ale teritoriului ITI
Delta Dunării şi posibilitatea adaptării cerințelor din ghidurile specifice
astfel încât să se raspundă cel mai bine acestor condiţii specifice;

măsuri necesare pentru accelerarea pregătirii şi depunerii de proiecte
în cadrul acestui mecanism; activitatea de sprijinire a potenţialilor
solicitanţi/beneficiari în dezvoltarea şi depunerea proiectelor în
vederea evaluării, selecţiei şi contractării; calendarul depunerii şi
contractării proiectelor, precum şi a sumelor care vor fi solicitate la
plată după demararea implementării acestora.
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, document
adoptat de Guvernul României în luna august 2016, se bucură de
suportul financiar al Comisiei Europene, având o alocare financiară de
circa 1,2 miliarde euro, pentru perioada de programare 2014-2020.
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TEN-T Brăila-Buzău” este finanțat prin Axa prioritară 6 :
”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”,
Prioritatea de investiţie 6.1 : ”Stimularea mobilității regionale prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T” şi
va fi implementat în perioada iunie 2017 – august 2019.
Valoarea totală a investiţiei este de peste 93 milioane lei, din care
valoarea finanţării nerambursabile este de peste 90 milioane lei și
reprezintă 98 % din valoarea eligibilă a proiectului.
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