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I. INTRODUCERE
Programul Complement este un document programatic na ional elaborat pe baza
Programului Opera ional Regional. Rolul Programului Complement este de a detalia, pe
domenii de interven ie, cine sunt beneficiarii proiectelor, activit ile eligibile, criteriile de
eligibilitate i selec ie a proiectelor, m rimea aloc rilor financiare, sistemul de
implementare, monitorizare i evaluare.
Programul Complement con ine informa ii necesare atât celor care implementeaz
Programul Opera ional Regional, precum i beneficiarilor acestui Program, adic cei care
elaboreaz proiecte i solicit finan are pentru aceste proiecte.
Programul Complement este un document care poate fi folosit independent de Programul
Opera ional Regional. Tocmai de aceea, el va cuprinde un rezumat al strategiei i
obiectivelor Programului, stabilindu-se astfel clar leg tura dintre cele dou documente.
Documentul respect întocmai strategia i obiectivele Programului, precum i ale Planului
Na ional de Dezvoltare i ale Cadrului Na ional Strategic de Referin 2007-2013.
Programul Complement a fost elaborat de Autoritatea de Management a Programului
Opera ional Regional în cooperare cu Agen iile de Dezvoltare Regional . Documentul va fi
supus aprob rii Comitetului de Monitorizare al Programului Opera ional Regional i poate
fi modificat doar cu aprobarea acestuia.

II. STRATEGIA I OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERA IONAL
REGIONAL
Strategia Programului Opera ional Regional
Strategia POR reflect politica României de dezvoltare regional - care a stat la baza
elabor rii Legii Dezvolt rii Regionale (Legea nr. 315/2004) - i procesul de descentralizare,
reglementat prin Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 339/2004. De asemenea, aceast
Strategie ia în considerare Orient rile Strategice ale Comunit ii i politica de coeziune a
Uniunii Europene pentru perioada 2007–2013, precum i Strategia Lisabona, care pune un
accent deosebit pe sprijinirea cercet rii, dezvolt rii tehnologice i inov rii.
Strategia s-a elaborat în concordan cu principiul european al subsidiarit ii, în sensul c ea
se bazeaz pe Strategiile de Dezvoltare ale Regiunilor, elaborate la nivel regional în largi
grupuri de lucru parteneriale.
Strategia POR este în concordan cu obiectivele PND i ale Cadrului Na ional Strategic de
Referin (CNSR) 2007-2013, contribuind la atingerea obiectivului global i a celor
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specifice, privind diminuarea disparit ilor de dezvoltare dintre România i celelalte state
membre ale UE.
Programul Opera ional Regional vizeaz toate cele patru domenii prioritare ale CNSR,
contribuind la solu ionarea majorit ii problemelor de dezvoltare identificate de Strategia
Na ional de Dezvoltare. In ce prive te resursele umane, de i acestea nu constituie un
domeniu de interven ie distinct al Programului Regional, acesta realizeaz prin sprijinirea
diferitelor tipuri de infrastructuri, complementaritatea cu Programul destinat prioritar
activit ilor de formare a resurselor umane.
Fundamentare
Strategia dezvolt rii regionale decurge din problemele-cheie identificate în analiza socioeconomic a regiunilor i în cadrul acestora, a jude elor :
Cre terea disparit ilor de dezvoltare între Regiunea Bucure ti-Ilfov i celelalte
Regiuni;
Dezvoltare neechilibrat între Estul i Vestul rii, respectiv între Regiunile
Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest i Regiunile Vest, Nord-Vest, Centru,
Existen a unor importante disparit i intraregionale care reflect structura
mozaical a dezvolt rii economice: în interiorul Regiunilor coexist zone
subdezvoltate cu zone relativ dezvoltate;
Declinul masiv al ora elor mici i mijlocii, îndeosebi al ora elor mono
industriale, generat de restructurarea industrial ;
Declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari i diminuarea rolului
lor în dezvoltarea arealelor adiacente;
Grad sc zut de atractivitate a majorit ii Regiunilor.
Obiectivul general
Sprijinirea i promovarea unei dezvolt ri economice i sociale echilibrate a tuturor
Regiunilor României, prin îmbun t irea condi iilor infrastructurale i ale mediului de
afaceri care determin cre terea economic , cu prioritate a Regiunilor mai slab dezvoltate.
Obiectivul general al strategiei na ionale de dezvoltare regional a fost definit plecând de la
concluziile analizelor economice i sociale, precum ale analizei SWOT, care au identificat
problemele de dezvoltare regional cu care se confrunt România.
Acest obiectiv se va realiza printr-o alocare a fondurilor diferen iat pe regiuni, în func ie
de gradul de dezvoltare a acestora i printr-o strâns coordonare cu ac iunile realizate în
cadrul celorlalte Programe Opera ionale.
Strategia regional va da prioritate regiunilor r mase în urm i a zonelor mai pu in
dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. Scopul este de a aloca fonduri acelor domenii
de interven ie, m suri i proiecte care au o influen direct i puternic asupra dezvolt rii
regionale i locale.
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Obiective specifice
Pentru atingerea obiectivului general al dezvolt rii regionale, strategia se articuleaz în
jurul urm toarelor obiective specifice:
Îmbun t irea gradului general de atractivitate i accesibilitate a regiunilor
Cre terea competitivit ii regiunilor ca loca ii pentru afaceri;
Cre terea contribu iei turismului la dezvoltarea Regiunilor
Cre terea rolului economic i social al centrelor urbane.
Implementarea strategiei de dezvoltare regional va conduce, în ultim instan , la
diminuarea disparit ilor interregionale precum i a disparit ilor în interiorul regiunilor,
între mediul urban i rural, între centrele urbane i arealele adiacente, iar în cadrul ora elor,
între zonele atractive pentru investitori i cele neatractive, printr-o mai bun utilizare a
sinergiilor regionale.
Scopul POR este de a atinge obiectivul general i obiectivele specifice ale Strategiei de
dezvoltare regional , prin ac iuni specific regionale i/sau locale, complementare
interven iilor na ional - sectoriale, care vor sprijini dezvoltarea regiunilor i vor genera
cre tere economic .
Axe prioritare tematice
Dezvoltarea echilibrat a tuturor regiunilor rii se va realiza printr-o abordare integrat ,
bazat pe o combinare a investi iilor publice în infrastructura local , politici active de
stimulare a activit ilor de afaceri i sprijinirea valorific rii resurselor locale, pe
urm toarele axe prioritare tematice:
•
•
•
•
•
•

Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale
Îmbun t irea infrastructurii sociale
Consolidarea mediului de afaceri regional i local
Dezvoltarea turismului regional i local
Sus inerea dezvolt rii urbane durabile
Asisten tehnic pentru sprijinirea implement rii POR
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III. AXE PRIORITARE I DOMENII MAJORE DE INTERVEN IE
ALE POR
III.1. Axa Prioritar 1: Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale

Fundamentare i Obiective
Schimb rile ap rute în structura economiei române ti dup 1990, procesul de integrare
european i implicit accesul la pie ele vest europene, au modificat radical direc ia
fluxurilor de m rfuri i de c l tori, determinând o cre tere constant a volumului acestora.
În acela i timp, au crescut i standardele privind calitatea re elelor de transport, în condi iile
introducerii unor reglement ri mai stricte privind protec ia mediului.
Acest domeniu de interven ie, prin rolul pe care îl are în economia regiunilor, constituie un
domeniu prioritar, întrucât reprezint o precondi ie a dezvolt rii regiunilor i a unor zone
mai izolate în cadrul regiunilor. Existen a infrastructurii de transport este esen ial pentru a
atinge obiectivul Strategiei de la Lisabona, privind cre terea economic i ocuparea for ei
de munc . Re eaua de transport reprezint un factor vital în localizarea companiilor,
dezvoltarea mediului de afaceri i turismului, fiind determinant pentru realizarea coeziunii
teritoriale în Europa.
Investi iile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea popula iei i a bunurilor,
reducerea costurilor de transport de m rfuri i c l tori, îmbun t irea accesului pe pie ele
regionale, cre terea eficien ei activit ilor economice, economisirea de energie i timp,
creând condi ii pentru extinderea schimburilor comerciale i implicit a investi iilor
productive.
Dezvoltarea re elelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea interregional i va
contribui semnificativ la cre terea competitivit ii întreprinderilor/firmelor i a mobilit ii
for ei de munc , i, prin urmare, la o dezvoltare mai rapid a României pe ansamblu, dar i
a fiec rei regiuni în parte.
Luând în considerare nivelul de dezvoltare economic precum i nevoile specifice ale
Regiunilor, care dispun de o re ea de transport necompetitiv i insuficient dezvoltat ,
necorespunz toare cerin elor pie ei unice europene, se a teapt ca profitabilitatea i
valoarea ad ugat a investi iilor în infrastructura de transport s creasc .
Acest domeniu de interven ie contribuie, astfel, la realizarea obiectivelor identificate în
Strategia Na ional de Dezvoltare Regional din Cadrul Na ional Strategic de Referin i
este în concordan cu Orient rile Strategice Comunitare ale Politicii de Coeziune care
prev d necesitatea îmbun t irii accesibilit ii i atractivit ii regiunilor.
Conectarea drumurilor jude ene la re eaua drumurilor na ionale i la re eaua TEN,
prev zut a se realiza prin POR, are implica ii asupra dezvolt rii regionale, atr gând în
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circuitul economic zone cu o dezvoltare structural deficitar . În acest sens, investi iile se
vor concentra îndeosebi în acele zone unde caracteristicile cadrului natural, evolu iile
istorice i economice au împiedicat o dezvoltare adecvat a infrastructurii de transport.
Aceste re ele de drumuri vor contribui, pe termen mediu, la cre terea fluxurilor de capital,
a mobilit ii for ei de munc , a accesibilit ii spre i în interiorul rii, determinând o
dezvoltare durabil a acesteia i, implicit, crearea de noi oportunit i de locuri de munc ,
inclusiv în zonele rurale.
Obiectiv
Aceast ax prioritar vizeaz impulsionarea dezvolt rii economice i a mobilit ii
popula iei i for ei de munc a regiunilor, precum i cre terea gradului de accesibilitate i
atractivitate a regiunilor, prin îmbun t irea condi iilor oferite de infrastructura de
transport.

Domeniu major de interven ie
Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene i locale, reabilitarea
i modernizarea aeroporturilor regionale i locale
III.1.1 Reabilitarea i modernizarea infrastructurii jude ene i locale de transport
Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene i locale
Conectarea drumurilor jude ene la re eaua de drumuri na ionale i la re eaua TEN,
prev zut a se realiza prin POR, are implica ii asupra dezvolt rii regionale, atr gând în
circuitul economic zone cu o dezvoltare structural deficitar . In acest sens, investi iile se
vor concentra îndeosebi în acele zone unde caracteristicile topografice ale cadrului natural,
evolu iile istorice i economice au împiedicat o dezvoltare adecvat a infrastructurii de
transport.
Aceste re ele de drumuri vor contribui, pe termen mediu, la cre terea fluxurilor de capital,
a mobilit ii for ei de munc , a accesibilit ii spre i în interiorul rii, determinând o
dezvoltare durabil a acesteia i, evident, la crearea de noi oportunit i de locuri de munc ,
inclusiv în zonele rurale.
Construirea, reabilitarea i modernizarea prin POR a drumurilor locale (str zi) i a oselelor
de centur (cu statut de drum jude ean) vor contribui la fluidizarea traficului urban,
reducerea timpului de transport, eliminarea blocajelor rutiere i traversarea localit ilor în
condi ii de siguran .
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Cre terea num rului persoanelor r nite i decedate în accidente rutiere (peste 4.500
accidente de circula ie, soldate cu aproape 1650 mor i i 3800 r ni i în 2005) este cauzat
atât de expansiunea rapid în ultimii ani a utiliz rii automobilelor, cât i de calitatea
drumurilor - consecin
a fondurilor limitate destinate lucr rilor de între inere - de
insuficien a zonelor de siguran a drumurilor publice i a sistemelor de control i
monitorizare a traficului rutier. O alt cauz o constituie absen a sau calitatea sc zut a
zonelor pietonale i a pistelor pentru biciclete, situa ie care oblig pietonii i bicicli tii s
utilizeze partea carosabil a drumurilor publice, destinat deplas rii autovehiculelor.
Reabilitarea i modernizarea aeroporturilor de interes regional
Reabilitarea i modernizarea prin POR a aeroporturilor de interes regional are ca scop
principal scoaterea din izolare a unor Regiuni slab dezvoltate, care nu in ritmul de cre tere
economic cu celelalte regiuni ale rii i din cauza accesibilit ii lor dificile.
Dezvoltarea transportului aerian în aceste regiuni va determina diminuarea timpului de
acces, concomitent cu cre terea gradului de atractivitate pentru investitori i pentru
localizarea afacerilor în aceste zone.
Reabilitarea i modernizarea porturilor de interes regional
Reabilitarea i modernizarea prin POR a porturilor de interes regional are ca scop
atragerea în circuitul economic central i vest european, a unor zone periferice ale rii, cu
infrastructur feroviar i rutier insuficient dezvoltat . Existen a canalului navigabil Rhin Main – Dun re, pe care s-au localizat concentr ri urban - industriale importante ale Europe,
constituie o oportunitate insuficient exploatat economic de ara noastr i Bulgaria, în
contextul integr rii economice europene.
Complementar cu celelalte tipuri de transport (rutier, feroviar), transportul fluvial,
modalitate tradi ional de transport, poate contribui la eficientizarea transportului de
m rfuri i c l tori, a a cum recomand i Carta alb a politicii europene de transport.
Comparativ cu transportul rutier i feroviar, care se confrunt adesea cu probleme de
blocaje în trafic i capacitate limitat , transportul fluvial se caracterizeaz printr-un grad de
siguran mai ridicat (chiar i în cazul transportului de bunuri periculoase), dispunând, în
acela i timp, de un poten ial insuficient exploatat. De asemenea, consumul de combustibil
pe ton -kilometru, utilizat pentru transportul m rfurilor, reprezint 1/6 din consumul
înregistrat pe re eaua rutier i ½ din cel înregistrat în traficul feroviar. În plus, cantitatea de
noxe emis este insignifiant .
În conformitate cu ultimele studii din domeniu, costurile totale externe realizate în
transportul fluvial (în termeni de accidente produse, blocaje în trafic, emisii de gaze,
poluarea mediului) sunt de 7 ori mai reduse decât cele înregistrate în cazul transportului
rutier.
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Opera iunile (proiectele) orientative se vor axa pe:
•
•
•

Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene;
Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri locale din mediul urban;
Construc ia / reabilitarea / modernizarea oselelor de centur (cu statut de drum
jude ean) pentru eliminarea blocajelor rutiere i traversarea, în condi ii de
siguran , a localit ilor;
Reabilitarea i modernizarea aeroporturilor de interes regional/local
Reabilitarea i modernizarea porturilor de interes regional/local

•
•

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
36 luni

Solicitan i
•

Autorit i ale administra iei publice locale (cu excep ia celor din mediul rural)

Areale / zone i / sau grupuri int
Localit i cu infrastructur de transport deficitar , atât sub aspectul calit ii / densit ii, cât
i sub aspectul capacit ii de transport, care împiedic dezvoltarea lor economic

Categorizarea interven iilor
•
Cod
23
29
30

Tema prioritar
Tema prioritar
Transport
Re eaua regional
Aeroporturi
Porturi

i local de drumuri
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•
Cod
01
•
Cod
01
05

Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

•
•

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului;
Proiectul are studiu de fezabilitate;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile financiare ale proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute
pentru tipul respectiv de proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectul trebuie s se încadreze în strategia na ional privind realizarea,
dezvoltarea, modernizarea re elei de transport de interes na ional i european (Legea
203 / 2003, republicat );
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 1;
Proiectele propuse trebuie s respecte cerin ele Planurilor de Amenajare a
Teritoriului i a Planurilor de Urbanism i s de in avizele corespunz toare
studiului de fezabilitate;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 1;
Drumurile de centur i / sau variantele ocolitoare trebuie s fie drumuri jude ene;
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•
•

Aeroporturile / porturile de interes regional /local propuse pentru finan are s nu
fie situate pe re eaua TEN-T (care sunt finan abile din POS Transport), conform
listei anexate;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului.

Criterii de evaluare a proiectelor:
•

•
•
•
•
•
•

Proiectele trebuie s fie eficiente din punct de vedere economic i s aib impact
favorabil asupra economiei regiunii în care este localizat (atragerea investitorilor,
economisirea timpului i a carburan ilor, reducerea costurilor de operare a
autovehiculelor, crearea de locuri de munc , etc.), precum i asupra mediului
ambiant;
Proiectele trebuie s asigure crearea unor leg turi de transport mai bune între
regiuni i în interiorul regiunilor, între centrele urbane ale regiunii i/sau între centre
urbane i zone adiacente periferice (urban/rural);
Proiectele trebuie s contribuie la scoaterea din izolare a unor areale (zone unde
dificult ile cadrului natural
i evolu ia economic
au împiedicat
reabilitarea/modernizarea infrastructurii de transport);
Proiectele trebuie s respecte normele europene privind siguran a traficului i
siguran a c l torilor;
Proiectele trebuie s fie sustenabile dup încetarea finan rii, s dovedeasc
existen a surselor financiare pentru între inere, repara ii etc.;
Studiile privind intensitatea i frecven a traficului rutier (impactul negativ al
traficului greu asupra construc iilor i st rii de s n tate a locuitorilor) s
demonstreze necesitatea construirii/reabilit rii drumurilor de centur ;
Studiile s dovedeasc cerin a de trafic aerian din zona în care se propune
reabilitarea / dezvoltarea/ modernizarea unui aeroport ;

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicator
Output/Implementare
Lungimea drumurilor jude ene
reabilitate/modernizate
Lungimea str zilor or ene ti
reabilitate/modernizate
Aeroporturi de interes
regional/local
reabilitate/modernizate
Porturi de interes regional/local
reabilitate/modernizate
Rezultat
Reducerea timpului de transport
pe drumurile reabilitate

Unitate
de
m sur

Nivelul
de
Baz

An
de
baz

Surs

Obiectiv
(2013)

Km

2004

Km

2005

Nr.
proiecte

-

Rapoarte Monitorizare
POR - SMIS
Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte Monitorizare
POR

Nr.
proiecte

-

Rapoarte Monitorizare
POR /

-

Minute

-

Rapoarte evaluare
/Anchete de teren

-

4000
-
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Organismul competent pentru efectuarea pla ilor c tre solicitant
MIE - Direc ia de Certificare i Pl i Programe

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect: 1.000.000 Euro
Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro

Plan financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
Buget de stat
Buget local

- Euro 963.240.000
818.750.000
144.490.000
125.230.000
19.260.000

Finan are din FEDR - Max 85% din costurile eligibile
Cofinan are din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:
din bugetul de stat – MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile
din bugetele locale – 2% din total cheltuielile eligibile

Ajutorul de stat
Acest domeniu de interven ie nu intr sub inciden a ajutorului de stat întrucât solicitan ii
de proiect sunt autorit i ale administra iei publice locale, deci nu sunt agen i economici.
In situa ia în care autoritatea public , în calitate de solicitant de proiect, decide s
încredin eze unui agent economic, spre administrare (pentru între inere, operare, etc.),
rezultatele proiectului implementat, aceasta se va face prin licita ie public , conform
regulilor achizi iilor de stat i nu în mod direct, pentru evitarea distorsion rii competi iei pe
pia . Prin urmare, proiectul respectiv nu intr sub inciden a regulilor ajutorului de stat.
In cazul proiectelor de reabilitare a porturilor i aeroporturilor, investi iile prev zute în
aceste proiecte sunt numai investi ii de infrastructur public . A a cum s-a men ionat,
infrastructura public reabilitat va fi dat spre utilizare agen ilor economici (companii
aeriene) în mod nediscriminatoriu, neselectiv, pe o baz competitiv , ceea ce face ca aceste
proiecte s nu implice aplicarea regulilor ajutorului de stat.
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Respectarea cerin ei de protejare a mediului
Dezvoltarea unei infrastructuri eficiente de transport contribuie la ra ionalizarea/ fluidizarea
traficului, drumurile de ocolire reducând nivelul polu rii, mai ales din interiorul ora elor.
De asemenea, se va avea în vedere protejarea habitatelor diferitelor specii avi-faunistice,
mai ales în cazul în care artera de transport reabilitat traverseaz sau se afl în apropierea
unei arii naturale protejate.
III.2. Axa Prioritar 2: Îmbun t irea infrastructurii sociale regionale i locale

Obiectiv general
Aceast ax prioritar vizeaz îmbun t irea infrastructurii s n t ii, serviciilor sociale,
serviciilor de siguran public pentru situa ii de urgen i a infrastructurii educa ionale, în
scopul cre rii premiselor necesare pentru asigurarea popula iei cu serviciile esen iale, de
maxim importan
i utilitate pentru atingerea obiectivului european al coeziunii
economice i sociale. Existen a acestor infrastructuri determin cre terea gradului de
atractivitate al regiunilor, integrarea resurselor umane pe pia a muncii i, în final, cre tere
economic .
Principalele domenii de interven ie identificate în cadrul acestei axe prioritare, sunt:
o Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate;
o Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor sociale;
o Imbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în
situa ii de urgen ;
o Reabilitarea /modernizarea/dezvoltarea infrastructurii educa ionale.
Domeniul major de interven ie:
III.2.1. Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate

Fundamentare i obiective
Strategia na ional de s n tate public vizeaz dezvoltarea unui sistem de prevenire i
tratare modern, performant, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate, precum i a
unui sistem eficient de servicii de urgen . Infrastructura acestor servicii se situeaz mult
sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat i a investi iilor a condus la
un proces continuu de deteriorare.
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Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicin primar i cele de medicin
secundar , afectate de evolu ia sistemului sanitar din ultimii ani, un rol important îl are
dezvoltarea serviciilor ambulatorii (de spital i de specialitate), acestea asigurând latura
preventiv a serviciilor de s n tate.
Este de a teptat ca reabilitarea i dotarea ambulatoriilor cu aparatur modern de
investiga ii, recuperare i fizioterapie i chiar de tratament, s mute centrul de greutate al
tratamentului din spitale, unde costurile sunt mari, astfel încât majoritatea cazurilor s fie
rezolvate în ambulatorii, iar intern rile s se fac numai pentru cazurile grave, chirurgicale
i pe cât posibil cât mai aproape de ziua interven iei, durata spitaliz rii reducându-se la
jum tate.
De asemenea, amplasarea ambulatoriilor în spitale sau în apropierea acestora este de natur
s duc la îngrijiri de calitate, cu costuri sc zute, datorit echipamentelor i personalului
medical calificat din spitale i, în acela i timp, s asigure securitatea actului medical. Pe de
alt parte, existen a unor centre ambulatorii în zone greu accesibile unde nu sunt amplasate
spitale pot contribui la furnizarea unor servicii medicale corespunz toare la nivelul
comunit ilor, f r a mai fi necesar deplasarea pacien ilor.
Serviciile de urgen din spitale, precum i spitalele de urgen sunt suprasolicitate i
înc rcate cu cazuri care nu fac neap rat obiectul asisten ei de urgen , acesta fiind mai
degrab efectul unei tendin e sociale, care, pentru a fi contracarat , va necesita ani de zile.
Prin urmare, pentru eficientizarea sistemului, i pentru preluarea i tratarea la cele mai
înalte standarde a urgen elor grave, strategia na ional în domeniul s n t ii prevede
dezvoltarea unei re ele de 8 spitale regionale, destinate cu prec dere trat rii urgen elor i
cazurilor foarte grave.
Programul Opera ional Regional sprijin implementarea strategiei na ionale care vizeaz
eficientizarea serviciilor de s n tate, prin reabilitarea i echiparea ambulatoriilor, precum i
prin reabilitarea i echiparea sec iilor de urgen ale spitalelor regionale, în func ie de
particularit ile i nevoile locale i regionale.
Identificarea, la nivel regional, a ambulatoriilor care necesit moderniz ri i dot ri cu
echipamente, precum i a spitalelor cu rol de spital regional se va realiza în concordan cu
priorit ile stabilite de Strategia Na ional de S n tate Public , Strategiile i Planurile de
Dezvoltare ale Regiunilor, precum i în conformitate cu reglement rile Legii pentru
reform în domeniul s n t ii.
Obiective: îmbun t irea calit ii serviciilor de asisten medical i repartizarea teritorial regional echilibrat a acestora pe teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al
cet enilor la serviciile de s n tate.

Activit i eligibile i opera iuni (proiecte)
Reabilitarea, modernizarea i echiparea ambulatoriilor de specialitate i ambulatoriilor
din spitale;
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Reabilitarea, modernizarea
regionale.

i echiparea sec iilor de urgen

din cadrul spitalelor

Tipuri de opera iuni:
•
•
•
•

reabilitare, modernizare cl diri;
reabilitarea /modernizarea utilit ilor generale i specifice;
facilit i de acces pentru persoane cu dizabilit i fizice;
achizi ionare echipamente.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni

Solicitan i:
Autorit i ale administra iei publice locale.

Areale / zone i /sau grupuri int
Localit ile cu servicii ambulatorii existente de o calitate necorespunz toare, conform
standardelor;
Sec iile de urgen din Spitalele regionale stabilite de Ministerul S n t ii în
concordan cu strategia na ional în domeniu.

Categorizarea interven iilor
•
Cod
76
•

Tema prioritar
Tema prioritar
Investi ii in infrastructur social
Infrastructura serviciilor de s n tate
Forma de finan are
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Cod
01
•
Cod
01
05

Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimenisunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone Rurale

Criterii de evaluare strategic
•
•
•

a proiectelor

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectele trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al cl dirilor;
Proiectele trebuie s aib studii de fezabilitate, care va include obligatoriu
autoriza iile i aprob rile necesare implement rii;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute pentru tipul
respectiv de proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectele propuse trebuie s contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei
Na ionale de S n tate Public (2004) i s fie în concordan cu Legea pentru
Reform nr. 95/2006;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 2, se
încadreaz în zonele int sau este inclus pe lista spitalelor regionale, stabilit de
Ministerul S n t ii;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 2;
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Criterii de evaluare a proiectelor:
•
•
•
•
•
•

Activit ile proiectului pot fi realizate la termenele propuse i cu ajutorul financiar
solicitat;
Localizarea proiectului - în zone cu servicii medicale ambulatorii de specialitate /
de spital de o calitate necorespunz toare standardelor în domeniu;
Num rul persoanelor arondate, poten iale beneficiare de serviciile ambulatorii
oferite de unitatea propus spre reabilitare i sau modernizare;
Gradul de deteriorare al cl dirilor propuse pentru reabilitare i gradul de uzur al
instala iilor acestora s fie de minim 20%;
Proiectele trebuie s fie sustenabil dup încetarea finan rii, s dovedeasc existen a
surselor financiare pentru func ionare, între inere, repara ii etc.;
Ponderea echipamentelor în valoarea total a proiectului, s nu dep easc 25 %.

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori de Program
Output/Implementare
Unit i medicale reabilitate
/echipate pe tip de unit i:
ambulatorii /sec ii de urgen din
spitalele regionale
Rezultat
Utilizatori ai serviciilor oferite de
unit ile medicale reabilitate/pe
tipuri de unit i: ambulatorii /spitale
regionale de urgen

Unitate
de
m sur

Nr

Nr.

Nivelul de
Baza

0

0

An de
baz

Surs

2006

Rapoarte
Monitorizare
POR /SMIS

2006

Rapoarte
evaluare POR/
Anchete de teren

Obiectiv
(2013)

Organismul competent care efectueaz pl ile c tre beneficiari
MIE - Direc ia de Certificare i Pl i Programe

M rimea aloc rilor financiare
Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro
Costul total maxim al unui proiect:
• pentru ambulatorii 1.000.000 Euro
• pentru sec iile de urgen din spitalele regionale, 25.000.000 Euro
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Planul Financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- buget de stat
-buget local

- Euro 192.645.000
163.748.250
28.896.750
25.043.850
3.852.900

Finan are din FEDR - Max 85% din costurile eligibile
Cofinan are din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:
din bugetul de stat – MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile
din bugetele locale – 2% din total cheltuielile eligibile

Ajutor de Stat
Investi iile finan ate din cadrul subdomeniului de interven ie „Reabilitarea i modernizarea
infrastructurii serviciilor de s n tate” nu intr sub inciden a prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refer la existen a avizelor necesare i în
primul rând avizul de mediu. Existen a acestui aviz de mediu asigur protejarea mediului
în procesul implement rii proiectelor.
Egalitate de anse
Prin însu i obiectivul acestei interven ii, constituit de îmbun t irea capacit ii i calit ii
serviciilor de asisten medical i repartizarea teritorial - regional echilibrat a acestora
pe teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al cet enilor la serviciile de s n tate,
se urm re te respectarea egalit ii de anse în accesarea serviciilor de s n tate, indiferent de
disabilit i, gen, etnie sau religie.
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Domeniul major de interven ie:
III.2.2 Reabilitarea /modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Fundamentare i obiective
Analizele POR au eviden iat situa ia precar a infrastructurii serviciilor sociale i
necesitatea realiz rii de investi ii în reabilitarea, modernizarea i dotarea cl dirilor în care
se desf oar acestea. Totodat , necesitatea investi iilor apare i ca urmare a stabilirii unor
standarde minime de calitate pentru serviciile sociale ce trebuie s fie îndeplinite de
centrele reziden iale, care ofer servicii de cazare de pân la 24 ore.
În multe situa ii, calitatea slab a infrastructurii i lipsa dot rilor cu echipamente oblig
persoanele apar inând grupurilor sociale defavorizate s apeleze la servicii sociale din alte
zone, îndep rtate de domiciliu. În acela i timp, aceast situa ie afecteaz i desf urarea în
condi ii normale a activit ilor de pe pia a muncii din dou motive: pe de o parte din cauza
faptului c nu se acord asisten calificat i suficient persoanelor apar inând grupurilor
vulnerabile, care ar putea fi reinserate pe pia a muncii; pe de alt parte persoanele active
care au în familie membri dependen i aloc un timp important îngrijirii acestora, dar
insuficient i necalificat, cu repercusiuni atât asupra celui dependent, care nu beneficiaz de
îngrijire specializat permanent , cât i asupra calit ii muncii i vie ii persoanelor care au
în familie membri cu diferite disabilit i, sau a persoanelor singure care au în îngrijire
copii minori. Îmbun t irea i diversificarea serviciilor sociale oferite de centrele
multifunc ionale i reziden iale poate contribui la degrevarea membrilor activi ai familiilor
de grija persoanelor dependente pe perioada orelor de lucru i la cre terea calit ii muncii i
vie ii atât a celor activi, cât i a celor dependen i.
Centrele sociale cu destina ie multifunc ional pot acoperi o gam variat de servicii, cu
scopul de a ajuta persoanele în dificultate, începând cu acceptarea lor în centru, pân la
rezolvarea problemelor specifice cu care acestea se confrunt , temporar sau permanent
(materiale, financiare, culturale, juridice i administrative, rela ionale, ocupa ionale,
medicale), inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor
de via independente i a competen elor profesionale.
Dezvoltarea acestor centre sociale va fi completat de investi ii în centrele reziden iale deja
existente, care asigur servicii de cazare de lung durat , asigurându-se astfel un cadru
adecvat de g zduire i îngrijire a persoanelor aflate în dificultate.
Prin urmare, implementarea unor astfel de proiecte va avea rezultate pozitive, atât din punct
de vedere umanitar, cât i din punct de vedere al reinser iei pe pia a muncii a numeroase
persoane aflate în dificultate.
Identificarea la nivel regional a proiectelor de reabilitare, modernizare i dotare a
infrastructurii centrelor sociale i reziden iale se va realiza în concordan cu priorit ile
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stabilite prin Strategia Na ional privind Serviciile Sociale, precum i cu nevoile
identificate prin strategiile jude ene de incluziune social i strategiile i Planurile de
Dezvoltare ale Regiunilor.
Obiective: îmbun t irea calit ii i a capacit ii serviciilor sociale acordate prin sprijinirea
echilibrat a acestora pe întreg teritoriul rii, pentru asigurarea unui acces egal al
cet enilor la astfel de servicii.

Activit i eligibile i opera iuni (proiecte)
Reabilitarea / modernizarea / echiparea cl dirilor centrelor sociale;
Reabilitarea / modernizarea / echiparea cl dirilor în care func ioneaz
reziden iale.

centre

Tipuri de opera iuni
•
•
•
•

Reabilitarea/ modernizarea cl dirilor centrelor;
Modernizarea utilit ilor generale i specifice ale centrelor sociale i reziden iale;
Facilit i de acces pentru persoane cu dizabilit i;
Dotare cu echipamente adaptate situa iei beneficiarilor de servicii oferite de centre,
inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilit i.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni

Solicitan ii
•
•

Autorit i ale administra iei publice locale în parteneriat cu furnizorii de servicii
sociale: furnizori publici/ONG-uri, acredita i în condi iile legii, care activeaz în
comunitatea respectiv ;
Furnizorii de servicii sociale: furnizori publici/ONG-ur, acredita i în condi iile legii,
care activeaz în comunitatea respectiv .
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Areale /zone i /sau grupuri int
Localit i cu dot ri infrastructurale pentru servicii sociale deficitare i /sau care nu
asigur condi ii de func ionare i de via conform standardelor de calitate prev zute de
legisla ia în vigoare (MMSSF).

Categorizarea interven iilor
•
Cod
79

Tema prioritar
Tema prioritar
Investi ii in infrastructur social
Alte infrastructuri sociale

• Forma de finan are
Cod
Forma de finan are
01
Asisten nerambursabil
• Dimensiunea teritorial
Cod
Tipul de teritoriu
01
Urban
05
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic
•
•
•

a proiectelor

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor:
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar, sau dup caz, concesionar
al cl dirii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectul au studii de fezabilitate, inclusiv toate avizele necesare;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute pentru tipul
respectiv de proiect;
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•
•

•
•
•

Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectul trebuie s fie în concordan cu cel pu in una dintre urm toarele prevederi
normative:
Legea 47/2006 pentru aprobarea Sistemului Na ional de Asisten Social ;
Strategia Na ional pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale (HG 1826/2005);
Strategia Na ional pentru Protec ia, Integrarea i Incluziunea Social a
Persoanelor cu Handicap (HG 1175/2005);
Strategia Na ional de Prevenire a Violen ei în Familie (HG 686/2005);
Proiectul trebuie s fie concordan cu planurile jude ene anti s r cie i de
promovare a incluziunii sociale;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 2;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 2.

Criterii de evaluare a proiectelor
•
•
•
•
•

Activit ile proiectului pot fi realizate la termenele propuse i cu ajutorul financiar
solicitat;
Gradul de deteriorare al cl dirilor propuse pentru reabilitare i gradul de uzur al
instala iilor acestora s fie de minim 20%;
Gradul de diversificare a serviciilor sociale acordate în cadrul centrului social cu
scop multifunc ional;
Proiectele trebuie s fie sustenabil dup încetarea finan rii, s dovedeasc existen a
surselor financiare pentru func ionare, între inere, repara ii etc.;
Ponderea echipamentelor în valoarea total a proiectului, s nu dep easc 25 % în
cazul proiectelor pentru centre reziden iale i 50% pentru centrele sociale.

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori de Program
Output/implementare
Unit i pt servicii sociale
reabilitate/echipate, pe tipuri de
centre: multifunc ionale i
reziden iale
Rezultat
Utilizatori de servicii sociale,
acordate de unit ile sociale
reabilitate – total/pe tipuri de centre
: multifunc ionale /reziden iale

Unitate
de
m sur

Nr

Nr.

Nivelul de
Baza

An de
baz

0

2006

0

2006

Obiectiv
(2013)

Surs
Rapoarte
Monitorizare
POR /SMIS

Anchete de teren/
Rapoarte
evaluare POR

270

-

Organismul competent care efectueaz pl ile c tre beneficiari
MIE - Direc ia de Certificare i Pl i Programe
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M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro;
Costul total maxim al unui proiect: 1.000.000 Euro.

Planul Financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
-buget de stat
-contribu ia local

- Euro 104.945.000
89.203.250
15.741.750
13.642.850
2.098.900

Finan are din FEDR - Max 85% din costurile eligibile
Cofinan are din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:
din bugetul de stat – MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile
din bugetele locale – 2% din total cheltuielile eligibile

Ajutor de Stat
Investi iile finan ate din cadrul subdomeniului de interven ie „Dezvoltarea i modernizarea
infrastructurii serviciilor sociale” nu intr sub inciden a prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refer la existen a avizelor necesare i în
primul rând avizul de mediu. Existen a acestui aviz de mediu asigur protejarea mediului
în procesul implement rii proiectelor.
Egalitate de anse
Unul dintre criteriile specifice de eligibilitate a proiectelor se refer clar la concordan a
acestora cu planurile jude ene anti s r cie i de promovare a incluziunii sociale.
Concordan a cu i respectarea acestor planuri asigur prin urmare respectarea
oportunit ilor egale pentru femei i b rba i, a a cum sunt prev zute de Legea 202/2002
republicat în MO 135/2005 - precum i promovarea de anse egale pentru persoane cu
disabilit i i indiferent de etnie, confesiune etc, contribuind la reconcilierea vie ii familiale
i profesionale i incluziunea grupurilor sociale dezavantajate.
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Domeniul major de interven ie:
III.2.3. Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru
interven ii în situa ii de urgen

Fundamentare i obiective
Conceptul Strategic Na ional privind organizarea interven iilor în situa ii de urgen , de
acordare a asisten ei medicale de urgen
i a primului ajutor calificat prevede
îmbun t irea capacit ii i calit ii sistemului siguran ei publice prin crearea a opt baze
regionale. Acestea vor fi localizate la nivel regional, în jude ul cu cea mai mult experien
în acest domeniu, de unde vor fi coordonate interven ii integrate în caz de dezastre majore.
Programul Opera ional Regional va sus ine acest obiectiv strategic prin investi ii în
achizi ionarea de echipamente specifice, atât pentru dezvoltarea celor 8 baze opera ionale
regionale care vor înlesni interven ii integrate în caz de dezastre sau accidente (rutiere,
etc.), cât i pentru îmbun t irea dot rii bazelor jude ene existente, în func ie de specificul
diferitelor zone (expuse cutremurelor, inunda iilor, eroziunii).
Este de a teptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbun t irea
dot rilor cu echipamente, s conduc la cre terea gradului de siguran a populatiei i la
primirea ajutorului de urgen calificat în timpul cel mai scurt.
Obiective: îmbun t irea capacit ii de r spuns în situa ii de urgen la nivelul fiec rei
regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de interven ie pentru acordarea primului
ajutor calificat i pentru interven ii în situa ii de urgen .

Activit i eligibile i opera iuni:
Dotarea cu echipamente a bazelor opera ionale regionale pentru interven ii în
situa ii de urgen ;
Dotarea cu echipamente a bazelor opera ionale jude ene pentru interven ii în situa ii
de urgen .

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

24

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni

Solicitan i
•

•

Consiliile jude ene desemnate - prin „Actul de asociere / parteneriat” între toate
consiliile jude ene ale unei regiuni - s depun proiectele regionale integrate - din
regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest,
Centru;
Consiliul General al Municipiului Bucure ti pentru regiunea Bucure ti-Ilfov.

Areale / zone i /sau grupuri int
Jude ele desemnate pentru localizarea bazelor opera ionale regionale/jude ene pentru
interven ii în situa ii de urgen .

Categorizarea interven iilor
•
Cod
53
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Protec ia mediului i prevenirea riscurilor
prevenirea riscurilor
Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.
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Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Proiectele trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Existen a avizelor necesare, inclusiv avizul Inspectoratului General pentru Situa ii
de Urgen ;
Solicitantul de proiect (parteneri/asocia i) trebuie s fac dovada capacit ii de
finan are;
Costurile proiectelor trebuie s se încadreze în limitele financiare prev zute pentru
tipul respectiv de proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectele trebuie s fie în concordan cu documentul strategic al Ministerului
Administra iei i Internelor - Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen
denumit „Concep ia privind organizarea interven iei în situa ii de urgen , de
acordare a asisten ei medicale de urgen i a primului ajutor calificat” i s justifice
necesitatea activit ilor pe care le presupune;
Proiectele trebuie s contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Documentul
strategic privind organizarea interven iei în caz de urgen ;
Act de asociere încheiat între Consiliile Jude ene beneficiare ale proiectului
regional, prin care se oblig s cofinan eze proiectul ;
Pentru o regiune, proiectul se depune de consiliul jude ean unde este localizat baza
opera ional , care reprezint i celelalte jude e din regiune;
Echipamentele care urmeaz s se achizi ioneze prin proiect trebuie s se g seasc
în lista cu necesarul de echipamente estimat de Inspectoratul General pentru Situa ii
de Urgen
i s aib avizul Inspectoratului;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 2;
Solicitantul (în asociere / parteneriat) s fie eligibil în cadrul axei prioritare 2;
Proiectul s fie localizat în conformitate cu lista men ionat .

Criterii de evaluare a proiectelor
•
•

Echipamentele solicitate prin proiect trebuie s respecte standardele europene în
domeniu;
Justificarea necesit ii proiectului.

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori de Program

Unitate
de
m sur

Nivelul
de Baza

An de
baz

Surs

Obiectiv
(2013)

Output/implementare
Nr. unit i mobile echipate pentru
interven ii de urgen

Nr

0

2006

Rapoarte Monitorizare
POR /SMIS

510
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Rezultat
Timpul mediu de r spuns în situa ii
de urgen /Regiuni i tipuri de
interven ie

Nr.

-

-

Anchete de teren/
Rapoarte evaluare

-

Organismul competent care efectueaz pl ile c tre beneficiari
MIE - Direc ia de Certificare i Pl i Programe

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect: 3.000.000 Euro;
Costul total maxim al unui proiect:15.000.000 Euro.

Planul Financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- buget de stat
Buget local

- Euro 87.700.000
74.545.000
13.155.000
11.401.000
1.754.000

Finan are din FEDR - Max 85% din costurile eligibile
Cofinan are din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:
din bugetul de stat – MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile

din bugetele locale – 2% din total cheltuielile eligibile
Ajutor de Stat
Investi iile finan ate din cadrul domeniului de interven ie „Dezvoltarea infrastructurii
pentru siguran public i situa ii de urgen ” nu intr sub inciden a prevederilor ajutorului
de stat.

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refer la existen a avizelor necesare i în
primul rând avizul de mediu. Existen a acestui aviz de mediu asigur c echipamentele
achizi ionate nu d uneaz mediului.
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Egalitate de anse
Interven iile în caz de urgen , realizat cu echipamentele achizi ionate, prietenoase
mediului, se fac ne discriminatoriu, toate persoanele putând beneficia de sprijin, indiferent
de etnie, sex sau religie, conform legisla iei na ionale ( Legii 202/2002 republicat în MO
135/2005 ) i comunitare în vigoare.
Domeniul major de interven ie:
III.2.4. Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea infrastructurii educa ionale

Fundamentare i obiective
Starea general a echipamentelor i a cl dirilor, precum i a facilit ilor, este precar , ceea
ce indic o evident subfinan are a sectorului. De i au fost atrase importante fonduri prin
programe cu finan are extern , pentru investi ii în coli, nu a fost acoperit necesarul de
reabilitare al infrastructurii educa ionale din România. Dup cum s-a mai men ionat,
calamit ile naturale din ultimii ani au crescut necesarul de reabilitate al infrastructurii
colare. Multe coli necesit lucr ri de reabilitare i dotare cu echipamente educa ionale IT,
c r i i documenta ii.
De i înv mântul pre colar nu este obligatoriu, cu excep ia anului preg titor înainte de a
intra in clasa întâi, este o etap foarte important pentru integrarea copiilor în procesul
educa ional. Capacitatea gr dini elor este insuficient , multe cereri de înscriere sunt
respinse sau copiii sunt primi i în condi ii de supraînc rcare i neprimitoare. De aceea se
impune extinderea i / sau reabilitarea / modernizarea gr dini elor i dotarea
corespunz toare a acestora astfel încât copiii s beneficieze de condi ii adecvate.
În România (2003), înv mântul obligatoriu a fost extins de la opt la zece ani, ceea ce a
m rit popula ia în vârst de colarizare i a f cut s creasc presiunea asupra infrastructurii
existente. Accesul la educa ie al copiilor din localit i cu economii în declin, în special din
mediul rural, i medii sociale vulnerabile (în special rromi) este dificil din cauza
infrastructurii colare proaste, a distan elor mari pân la cele mai apropiate coli, lipsei
mijloacelor de transport, a unor spa ii colare de cazare în apropierea colilor. Prin urmare,
strategia na ional în domeniu
i-a asumat ca prioritate crearea i dezvoltarea de
Campusuri educa ionale preuniversitare .
Aceste campusuri sunt gândite s integreze în acela i perimetru toate activit ile procesului
educa ional (predare, practic , activit i sociale, activit i recreative, etc) prin concentrarea
cl dirilor educa ionale i a serviciilor (gruparea activit ilor educa ionale i de suport în
anumite zone). Un campus include, a adar: coala, facilit i de cazare, cantin , bibliotec ,
ateliere speciale pentru dezvoltarea capacit ilor practice, s li de sport; aceste facilit i pot
fi folosite atât pentru formare ini ial , cât i pentru formare continu i pot fi adaptate
nevoilor locale.
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Din analizele efectuate a rezultat un necesar de aproximativ 480 campusuri, care vor fi
create din diferite surse de finan are. Prin POR se prevede crearea a 170 campusuri
educa ionale. Nucleele acestor campusuri vor fi colile de art i meserii care calific
popula ia colar în meserii cerute de pia a local /regional a muncii i pot asigura, în
perspectiv , infrastructura necesar „centrelor de înv are continu ”, în special în zone
rurale i alte tipuri de zone dezavantajate.
Unele componente ale campusului (ex. coli i facilit i de ucenicie) pot fi folosite nu doar
pentru formare ini ial , dar i pentru activit i de formare continu sau formarea adul ilor.
Aceste campusuri sunt complementare cu ac iunile implementate prin Programul
Opera ional Dezvoltarea Resurselor Umane.
Dotarea cu echipamente TIC este sc zut i nivelul de dotare TIC / elev pe diferite niveluri
de educa ie indic un grad mai bun de dot ri al nivelului superior Se estimeaz c diferen a
va sc dea ca urmare o concentr rii investi iilor în înv mântul preuniversitar.
Obiective: îmbun t irea calit ii infrastructurii educa ionale i a dot rii colilor la
standarde europene pentru asigurarea unui proces educa ional la standarde europene i
particip rii popula iei colare la procesul educa ional.

Activit i eligibile i opera iuni (proiecte):

reabilitarea / modernizarea / dotarea infrastructurii educa ionale pre colare, primare,
a înv mântului secundar inferior i superior (cu excep ia campusurilor
educa ionale)
reabilitarea / modernizarea / dotarea campusurilor educa ionale.

Tipuri de proiecte
• Reconstruc ia, extinderea i/sau consolidarea de cl diri (toate tipurile de
infrastructur pentru educa ie preuniversitar exceptând campusurile colare);
• Construc ia, reabilitarea/modernizarea, extinderea cl dirilor localizate în cadrul
campusurilor;
• Modernizarea utilit ilor generale i specifice;
• Dot ri cu echipamente colare, didactice i IT.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni
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Solicitan i
•

Autorit i ale administra iei publice locale:
Jude ene – pentru înv mântul special,
Municipale / or ene ti / comunale – pentru înv
gimnazial, liceal, inclusiv campusuri.

mântul pre colar, primar,

Areale /zone i /sau grupuri int
Unit ile colare cuprinse în planurile anuale de reabilitare elaborate de Inspectoratele
colare Judeene i aprobate de ministrul educa iei;
Campusurile colare stabilite prin ordin al ministrului educa iei, anexat programului.

Categorizarea interven iilor
•
Cod
75
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Investi ii în infrastructura social
Infrastructura educa ional
Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic
•
•
•

a proiectelor

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor
•

Costurile financiare ale proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute
pentru tipul respectiv de proiect;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activit ile propuse spre finan are in cadrul proiectului sa nu fi fost finan ate din
fonduri publice in ultimii 5 ani;
Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului, sau, dup caz,
al cl dirilor;
Proiectul are studiu de fezabilitate;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectele trebuie s aib un caracter integrat pentru fiecare unitate în parte
(reabilitare i dotare);
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 1;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 1;
Proiectele de reabilit ri unit i colare trebuie s fie incluse în Planul de reabilitare a
unit ilor colare elaborat de Inspectoratele colare Jude ene, corespunz tor
perioadei în care se depune proiectul;
Dot rile cu echipamente nu pot s dep easc 50% din valoarea proiectului.

Criterii de evaluare a proiectelor
Unit i colare
•
•
•
•
•
•

Unitatea colar propus spre construc ie/reabilitare s aib un grad mediu de
ocupare a s lilor de clas de minim 70%;
Unitatea colar propus spre reabilitare s aib un grad de deteriorare al cl dirii de
peste 20%;
Gradul de dotare IT s fie sub 50% ( pentru proiecte de achizi ii echipamente);
Unitatea colar s fie localizat într-o comunitate defavorizat sau u or accesibil
grupurilor defavorizate;
Proiectele trebuie s fie sustenabile i dup încetarea finan rii; s dovedeasc
existen a surselor financiare pentru func ionare, între inere, repara ii etc.;
Gradul de integrare al proiectului (num rul de unit i colare propuse spre
reabilitare/construc ie prin proiect).
Unit i pre colare

•
•
•
•

Unit ile pre colare propuse spre construc ie/reabilitare s aib un grad de
deteriorare al cl dirii de peste 20%;
Proiectele propuse spre construc ie/reabiitare s aib un grad mediu de ocupare de
minim 70%;
Proiectele propuse trebuie s dovedeasc necesitatea acestora prin m rimea
contingentelor de copii în vârst de colarizare / de vârst pre colar , dup caz;
Unitatea colar s fie localizat într-o comunitate defavorizat sau u or accesibil
grupurilor defavorizate;
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•

Proiectele trebuie s fie sustenabile i dup încetarea finan rii, s dovedeasc
existen a surselor financiare pentru func ionare, între inere, repara ii etc..

Campusuri educa ionale
•

•
•
•
•

Campusurile s se afle la o distan de alte unit i de înv mânt gimnazial/liceal de
minim 30 Km.;
Unit ile colare din Campusuri s propun specializ ri relevante pentru profilul
economic al jude ului/regiunii, oferind absolven ilor calific ri în meserii cerute de
pia a regional /zonal a muncii;
Unitatea colar s fie localizat într-o comunitate defavorizat sau u or accesibil
grupurilor defavorizate;
Campusul trebuie s aib o capacitate pentru minim 200 elevi;
Proiectele trebuie s fie sustenabile i dup încetarea finan rii, s dovedeasc
existen a surselor financiare pentru func ionare, între inere, repara ii etc..

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori de program
OUTPUT/IMPLEMENTARE
Unit i de înv mânt
reabilitate / dotate /pe tipuri de
unit i : pre colare / colare
Num r campusuri
preuniversitare
reabilitate/dotate
REZULTAT
Cre terea ratei de participare la
procesul educa ional a
popula iei colare în vârst de
pîn la 18 ani în colile
reabilitate/dotate

Unitate
Nr
NR

%

Nivelul
de
Baz

An de
baz

int
(2013)

Surs

-

-

Rapoarte Monitorizare
POR /SMIS

350

-

-

Rapoarte Monitorizare
POR/SMIS

150

63,0

2004/2005

INS / MEdC / Rapoarte
evaluare POR/Anchete
de teren / recens mânt

65

Organismul competent care efectueaz pl ile c tre beneficiari
MIE - Direc ia de Certificare i Pl i Programe

M rimea aloc rilor financiare
Costul total minim al unui proiect:
Pentru înv mânt pre colar: 50.000 Euro
Pentru înv mânt preuniversitar: 150.000 Euro
Pentru campusuri preuniversitar: 300.000 Euro
Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro
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Planul Financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- buget de stat
- bugete locale

Euro
385.290.000
327.500.000
57.790.000
50.090.000
7.710.000

Finan are din FEDR - Max 85% din costurile eligibile
Cofinan are din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:
din bugetul de stat – MFP - 13% din totalul cheltuielilor eligibile
din bugetele locale – 2% din total cheltuielile eligibile

Ajutor de Stat
Investi iile finan ate nu intr sub inciden a prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Egalitatea de anse
Educa ia, prin esen a ei, urm re te promovarea anselor egale i a accesului egal i ne
discriminatoriu la educa ie.
Legea educa iei 84/1995 prevede c cet enii României au drepturi egale de acces la toate
nivelurile i formele de înv mânt, indiferent de condi ia social i material , de sex, ras ,
na ionalitate, apartenen
politic sau religioas , iar statul promoveaz principiile
înv mântului democratic i garanteaz dreptul la educa ia diferen iat , pe baza
pluralismului educa ional.
Aceste principii i prevederi vor fi respectate în implementarea proiectelor din domeniul
educa iei. Conform legisla iei în vigoare predarea este obligatorie în limba român i dup
caz se asigur predarea în limba minorit ilor. Având în vedere c în multe unit i de
înv mânt coexist clase cu predare atât în limba român cât i în limba minoritar ,
proiectele finan ate prin POR vor avea un impact benefic asupra ambelor grupuri de copii.
De asemenea, se va pune accent pe asigurarea accesului egal la educa ie i a popula iei
colare provenind din categorii de popula ie dezavantajate, îndeosebi popula ia rroma,
având prioritate proiectele de reabilitare a unit ilor de înv mânt din zone cu popula ie
numeroas apar inând acestei etnii.
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Mediu
Unul din criteriile de eligibilitate a proiectelor se refer la existen a avizelor necesare i în
primul rând avizul de mediu. Existen a acestui aviz de mediu asigur protejarea mediului
în procesul implement rii proiectelor.
III.3. Axa Prioritar 3: Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local
Domeniul major de interven ie:
III. 3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor

Fundamentare i obiective
Structurile de afaceri reprezint structuri clar delimitate care asigur o serie de facilit i
(accesul la utilit i publice, etc) i/sau spa ii pentru desf urarea unor activit i economice
de produc ie, servicii (cu excep ia celor care nu sunt finan abile conform regulilor FEDR),
având ca scop atragerea investi iilor, astfel încât s se valorifice poten ialul material i
uman al zonei în care sunt amplasate. Prin POR vor fi sprijinite toate tipurile de structuri de
afaceri, cu excep ia incubatoarelor de afaceri care vor fi finan ate prin POS Cre terea
Competitivit ii.
Existen a structurilor de afaceri, dar i facilit ile oferite de acestea reprezint un factor
esen ial pentru cre terea atractivit ii regiunilor ca loca ii pentru investi ii în activit i
economice i sociale.
Num rul insuficient al structurilor de afaceri dar mai ales slaba dotare a acestora, mergând
de la utilit i i lipsa spa iilor pentru activit i, pân la tehnologii de informare i
comunicare, sunt probleme majore cu care se confrunt cele mai multe structuri de
sprijinire a afacerilor. Gradul redus de dezvoltare a structurilor de afaceri în multe regiuni i
localit i ale rii constituie una din cauzele identificate ale insuficientei emula ii a mediului
de afaceri în România.
Investi iile în structuri moderne de afaceri reprezint un instrument cheie pentru
impulsionarea mediului de afaceri regional i local i cre terea gradului de competitivitate
a rii, în contextul Uniunii Europene l rgite, care poate crea condi ii pentru o mai rapid
integrare a economiei na ionale în economia european .
Având structuri de afaceri moderne, regiunile pot beneficia de avantaje competitive, prin
utilizarea resurselor lor specifice, pân acum neutilizate sau subutilizate i mobilizarea
întregului poten ial productiv de care dispun, contribuind astfel la convergen a regiunilor
României cu celelalte Regiuni ale Statelor membre ale UE.
POR vizeaz sprijinirea financiar a autorit ilor locale sau a întreprinz torilor particulari
din localit i cu poten ial de dezvoltare, inclusiv din zonele afectate de restructurare
industrial , s poat crea i / sau dezvolta structuri opera ionale de sprijinire a afacerilor,
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pentru atragerea de întreprinderi, îndeosebi IMM, care s creeze locuri de munc
utilizeze for a de munc disponibil în zon .

i s

De asemenea prin POR vor fi sprijinite autorit ile locale s reabiliteze siturile industriale
abandonate pentru a le reda activit ilor economice i sociale.
Poten ialul de dezvoltare al localit ilor este evaluat prin tradi ia pe care acestea o au în
activit i industriale, existen a infrastructurilor de baz , respectiv infrastructura de transport
i tehnico-edilitar , a unor rela ii economice cu zonele mai dezvoltate, i nu în ultimul
rând, existen a for ei de munc apt s se califice în meserii noi, cerute de profilul
investi iilor atrase. Poten ialul de dezvoltare a localit ilor este dat de asemenea atât de
trendul general al ora elor respective, din punct de vedere al dinamicii popula iei, al
dinamicii atragerii investi iilor, al cre terii economice, dar i de trendul zonelor în care sunt
amplasate. Se cunoa te c amplasarea unei investi ii mari într-o zon , atrage dup sine
investi ii mai mici în tot arealul i determin crearea de leg turi economice între localit ile
apar inând acelea i zone (clustere).
Structuri de sprijinire a afacerilor vor fi dezvoltate numai acolo unde Planurile de
Dezvoltare Regional demonstreaz c exist o cerere clar pentru loca ii destinate
afacerilor.
Aceste structuri de afaceri, destinate dezvolt rii activit ilor economice, trebuie s ofere
condi ii propice localiz rii întreprinderilor, îndeosebi IMM productive i de servicii, acestea
putând contribui la crearea unei noi „biografii” a localit ilor respective i implicit la
crearea de noi locuri de munc , diversificarea activit ilor economice în zon i în final la
cre terea contribu iei zonelor în care sunt amplasate, la formarea PIB Regiunilor.
Obiective:
Crearea i/sau îmbun t irea structurilor regionale i locale de sprijinire a afacerilor,
interven iile având ca scop atragerea investi iilor, revigorarea i dezvoltarea
economiilor locale i regionale.

Activit i eligibile i opera iuni ( proiecte)
Crearea i/ sau extinderea diferitelor tipuri de structuri regionale/locale de
sprijinire a afacerilor:
•
•
•
•
•

construirea / reabilitarea /extinderea de cl diri, exclusiv pentru activit i de
produc ie, servicii, cu excep ia celor destinate incubatoarelor de afaceri;
reabilitarea/extinderea sistemului de str zi din interiorul structurii de afaceri i, de
asemenea, str zile de acces la acestea;
crearea/extinderea infrastructurii de utilit i publice (sta ii de tratare a apei, unit ile
de furnizare a energiei i a gazului, sistemul de canalizare, re ele broadband, cablare
etc.);
demolare /dezafectare cl diri
activit i de promovare.
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Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
36 luni

Solicitan i
•
•

Autorit i ale administra iei publice locale;
Societ i comerciale (publice i/sau private).

Areale/zone i sau grupuri int
Zone cu poten ial de cre tere economic .

Categorizarea interven iilor
•
Cod
02

03

04
05
06

Tema prioritar
Tema prioritar
Mediu de afaceri
Infrastructura de CDT (inclusiv
construc ie cl diri pentru întreprinderi,
instrumente i re ele de mare vitez pentru calculator, specifice centrelor de
cercetare) i centre de competen în tehnologie specific
Transferul tehnologic i îmbun t irea re elelor de cooperare care leag micile
afaceri între ele (IMM), afacerile cu universit ile, institu iile de înv mânt
postliceal de toate tipurile, autorit ile regionale , centrele de cercetare i poli
tiin ifici i tehnologici (parcuri tiin ifice i tehnologice, tehnopoli etc.)
Sprijini pentru Cercetare / Dezvoltare Tehnologic îndeosebi pentru IMM (inclusiv
accesul IMM la serviciile de din centrele de cercetare)
Servicii avansate de sprijinire a firmelor i grupurilor de firme
Sprijinirea IMM pentru promovarea produselor i proceselor de produc ie
nepoluante (introducerea unui sistem eficient de management a mediului,
adoptarea i utilizarea
tehnologiilor de prevenire a polu rii, integrarea
tehnologiilor nepoluante în procesul de produc ie al firmei)
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Investi ii în firmele care au leg turi directe ar cu cercetarea i inovarea (tehnologii
inovative, crearea de noi firme de c tre Universit i, existen a centrelor i a
firmelor de CDT, etc)
Alte investi ii în firme
Alte m suri de stimulare a cercet rii, inov rii i antreprenoriatului
Infrastructura de telefonie (incluzând re elele broadband)

07
08
09
10
•

Forma de finan are

Cod

Forma de finan are

01

Ajutor nerambursabil
•

Cod
01
05

Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

•
•

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectele trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar sau, dup caz, concesionar
al terenului i/sau a infrastructurii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectele trebuie s aib studii de fezabilitate i/sau plan de afaceri, inclusiv
avizele necesare;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Solicitantul s nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de fonduri publice pentru acela i tip
de activitate cu cel solicitat prin acest proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectele trebuie s se încadreze între minimul i maximul financiar al aloc rilor
financiare pe tipuri de proiecte;
Proiectele trebuie s se încadreze în durata maxim a opera iunii;
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•
•
•

Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului.

Criterii de evaluare a proiectelor de structuri de afaceri
•
•
•
•
•
•
•

Structurile de afaceri pentru care se depun proiectele s fie u or accesibile (drumuri,
c i ferate, port, aeroport etc.);
Proiectele trebuie s con in elemente inovative;
Localizarea în ora ele mici i mijlocii;
Proiectele trebuie s fie sustenabile dup încetarea finan rii, s dovedeasc
existen a surselor financiare pentru func ionare, între inere, repara ii etc;
Activit ile prev zute a fi atrase în cadrul structurilor de afaceri trebuie s aib
impact economic asupra dezvolt rii regionale/locale;
Ponderea activit ilor de transfer tehnologic, cercetare/ dezvoltare/ inovare;
Gradul de corelare cu alte proiecte.

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori
de program
OUTPUT/IMPLEMENTARE
Structuri de afaceri

Investi ii în structuri de afacerilor

REZULTAT
Gradul de ocupare a structurior de
afaceri la 5 ani de la finalizarea
proiectului
Crearea de noi locuri de munc în
structurile de afaceri sprijinite

Unitate
de
m sur

Nivelul
de Baza

An
de
baz

Surs

Nr.

-

2006

Rapoarte
Monitorizare POR
- SMIS

Mil-Euro

-

2006

Rapoarte
Monitorizare POR
- SMIS

%
Nr.
angaja i

-

2006

Rapoarte de
evaluare/
Anchete de teren
Rapoarte de
evaluare/Anchete
de teren

Obiectiv
(2013)

11

300,00

3.000

Organismul competent pentru efectuarea pl ilor c tre beneficiari
MIE – Direc ia de Certificare i Plat

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro;
Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.
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Planul financiar

Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- buget de stat
- buget local

- Euro 308.230.000
262.000.000
46.230.000
40.070.000
6.160.000

Solicitan i:
Autoritatea public local :
- Contribu ie FEDR 85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %
Societ i Comerciale – Întreprinderi Mari :
- Contribu ie FEDR:
maxim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 50% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 50% pentru celelalte Regiuni
Societ i Comerciale – Întreprinderi Mijlocii :
- Contribu ie FEDR:
maxim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 60% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 40% pentru celelalte Regiuni
Societ i Comerciale – Întreprinderi Mici :
- Contribu ie FEDR:
maxim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 70% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 30% pentru celelalte Regiuni
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Ajutor de stat
Sprijinirea structurilor de afaceri nu intr sub inciden a ajutorului de stat.

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
În cadrul domeniului de interven ie privind structurile de sprijinire a afacerilor
activit i cu impact pe termen lung asupra mediului.

intervin

Egalitatea de anse
Proiectele eligibile vor ine seama de egalitatea de anse dintre femei i b rba i.
Societatea informa ional
Printre activit ile eligibile a acestui domeniu major de interven ie se reg sesc dot rile
structurilor de afaceri cu echipamente hardware, programe software, precum i cu
platforme de comunicare care presupun extinderea re elelor broadband, a celor din fibr
optic , diseminarea sistemelor informatice integrate. Scopul este de a dezvolta abilit ile
întreprinz torilor în domeniul TIC.
Domeniul major de interven ie:
III.3.2. Reabilitarea siturilor industriale
Fundamentare i Obiective
In ce prive te reabilitarea siturilor industriale abandonate, aceasta este cu atât mai necesar ,
cu cât localizarea vechilor industrii afecteaz nu numai mediul din zonele nodale ale
teritoriului, dar i foarte multe zone industriale ce au fost create în cele mai favorabile
areale geografice, în ceea ce prive te apropierea de c i de comunica ie i locuin e.
Refacerea acestor areale industriale favorizeaz nu numai protec ia mediului, dar reprezint
în acela i timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investi ii, deoarece dispun de o
infrastructur care trebuie îmbun t it i nu total reînnoit . Nu este lipsit de importan de
men ionat c imaginea unit ilor industriale în care s-a stopat activitatea economic , atât în
zone urbane cât i rurale, are un impact negativ asupra deciziei poten ialilor investitori de a
se localiza în aceste zone.
Reabilitarea siturilor industriale va asigura pe lâng protejarea mediului, reconversia
zonelor ce pot fi utilizate pentru dezvoltarea altor tipuri de activit i economice sau crearea,
doar, de spa ii verzi, eficacitatea noilor investi ii datorit faptului c sunt dotate cu
infrastructura de baz , necesitând doar îmbun t iri i nu înlocuiri totale.
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Reabilitarea acestor zone industriale sprijin nu numai îmbun t irea mediului, dar, de
asemenea, furnizeaz i cele mai bune condi ii pentru noi investi ii datorit infrastructurii,
care necesit numai îmbun t irea i nu i reînnoirea complet .
Siturile industriale în care activitatea economic a fost sistat se reg sesc în toat ara, ofer
o imagine negativ pentru investitori.
Obiective:
Reabilitarea siturilor industriale abandonate, interven iile având ca scop depoluarea
propriu-zis a zonelor, atragerea investi iilor,
revigorarea i dezvoltarea
economiilor locale i regionale.

Activit i eligibile i opera iuni ( proiecte)
Reabilitarea siturilor industriale abandonate:
•
•
•

îndep rtarea reziduurilor /de eurilor industriale;
demolarea cl dirilor i planarea terenului;
reabilitarea /completarea infrastructurii de utilit i publice (re ele de alimentare cu
apa, gaze naturale, electricitate, re ele de canalizare, cl diri, re ele broadband,
cablare), etc;

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
36 luni

Solicitan i
•

Autorit i ale administra iei publice locale;

Areale/zone i sau grupuri int
Zone cu poten ial de cre tere economic .

Categorizarea interven iilor

41

•
Cod
50
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Reabilitarea siturilor industriale i a terenurilor contaminate
Forma de finan are
Forma de finan are
Ajutor nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectele trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar sau, dup caz, concesionar
al terenului i/sau a infrastructurii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectele trebuie s aib studii de fezabilitate i/sau plan de afaceri sau dup caz
planuri de reabilitare situri industriale dezafectate, inclusiv avizele necesare;
Proiectele pentru situri industriale abandonate trebuie s aib studii de evaluare a
gradului de poluare /pe tipuri de poluan i i a cerin elor privind lucr ri de depoluare
i costul acestora;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Solicitantul s nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de fonduri publice pentru acela i tip
de activitate cu cel solicitat prin acest proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectele trebuie s se încadreze între minimul i maximul financiar al aloc rilor
financiare pe tipuri de proiecte;
Proiectele trebuie s se încadreze în durata maxim a opera iunii;
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•
•
•

Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului.

Criterii de evaluare a proiectelor pentru situri industriale abandonate
•
•
•
•
•
•
•

Localizarea în zone reziden iale sau centre ale ora elor;
Contribu ia la îmbun t irea calit ii mediului (poluarea aerului /solului/apei) sunt
prioritate;
Proiectele s fie în conformitate cu Strategia na ional de protejare a mediului i s
respecte condi iile de mediu regional/local;
Proiectele trebuie s creeze condi ii pentru alte destina ii ale sitului reabilitat;
Gradul de corelare cu alte proiecte;
Impactul asupra mediului asupra zonei în care se implementeaz proiectul;
Impactul economic asupra zonei în care se implementeaz proiectul.

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori
de program

Unitate
de
m sur

Nivelul
de Baza

An
de
baz

Surs

-

2006

Rapoarte
Monitorizare POR
- SMIS

8

-

2006

Rapoarte
Monitorizare POR
- SMIS

250,00

OUTPUT/IMPLEMENTARE
Site-uri industriale reabilitate
Nr.
Investi ii în
industriale

reabilitarea

site-uri

Mil
Euro

–

Obiectiv
(2013)

REZULTAT
Gradul de ocupare a structurior de
afaceri la 5 ani de la finalizarea
proiectului

%

Rapoarte de
evaluare/
Anchete de teren

Organismul competent pentru efectuarea pl ilor c tre beneficiari
MIE – Direc ia de Certificare i Plat

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect: 500.000 Euro;
Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.
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Planul financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- buget de stat
- buget local

- euro231.180.000
196.500.000
34.680.000
30.050.000
4.620.000

Solicitan i:
Autoritatea public local :
- Contribu ie FEDR 85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %

Ajutor de stat
Reabilitarea siturilor industriale nu intr sub inciden a ajutorului de stat, deoarece siturile
sprijinite prin POR se afl în proprietatea autorit ilor locale, care nu se supun principiului
poluatorul pl te te.

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
În cadrul domeniului de interven ie privind reabilitarea siturilor industriale abandonate
intervin activit i de depoluare cu impact pe termen lung asupra mediului.
Domeniul major de interven ie:
III.3.3. Sprijinirea ini iativelor antreprenoriale regionale / locale pentru crearea i
dezvoltarea microîntreprinderilor
Fundamentare i obiective
In contextul strategiei revizuite de la Lisabona este necesar s se investeasc în
modernizarea sectoarelor productive locale i regionale, prin sprijinirea mediului
antreprenorial i înlesnirea cre rii de noi firme, în special microîntreprinderi. Utilizarea
rezultatelor C&D tehnologice de c tre firme productive de interes local i regional, în
scopul cre terii competitivit ii acestora în valorificarea resurselor i a for ei de munc
locale, precum i în comercializarea produselor ob inute se reflect , în cele din urm , în
crearea de locuri de munc , intrarea în circuitul economic a unor zone în declin i ie irea
din izolare a acestor zone.
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Sprijinirea cre terii capacit ii investi ionale a IMM, trebuie înso it de servicii de sprijinire
a afacerilor, atât pentru întreprinderile existente, cât i pentru cele nou create, acestea având
un rol esen ial în cre terea competitivit ii, productivit ii i calit ii serviciilor
întreprinderilor regionale i locale, întrucât le ajut s intre în circuitul economic na ional i
chiar interna ional.
Prin Programul Opera ional Regional se va sprijini crearea i dezvoltarea
microîntreprinderilor, care desf oar activit i productive i/sau de servicii i utilizeaz
poten ialul endogen al Regiunilor - resurse naturale, materii prime, resurse umane,
contribuind la diversificarea structurii economice a Regiunilor. Microîntreprinderile vor fi
ajutate s - i îmbun t easc accesul la noile tehnologii i inova ii, prin sprijinul financiar
primit pentru achizi ionarea de noi tehnologii.
Finan area microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderi nou create, are ca scop
sprijinirea continu rii procesului de restructurare i redresare economic a zonelor aflate în
declin, îndeosebi a ora elor mici i mijlocii, întrucât acestea creeaz locuri de munc i au
flexibilitatea necesar s se adapteze cerin elor unei economii de pia dinamice.

Activit i eligibile i opera iuni ( proiecte)
Sprijinirea microîntreprinderilor
•
•
•
•
•

Achizi ionarea de echipamente i tehnologii moderne pentru activit i de produc ie,
servicii (cu excep ia celor ce nu sunt finan abile pe FEDR), construc ii;
Achizi ionare sisteme IT (echipamente i soft);
Relocalizarea microîntreprinderilor în structuri de afaceri;
Extindere /Reabilitare/amenajare spa ii de produc ie ale microîntreprinderilor;
Activit i specifice de dezvoltare.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
18 luni

Solicitan ii proiectelor
Microîntreprinderi cu activit i de produc ie / servicii / construc ii.
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Areale / zone i/sau grupuri int
Localit i cu poten ial de cre tere economic , în afara spa iului rural (densitatea popula iei
sub 150 locuitori / kmp)

Categorizarea interven iilor
•
Cod
05
0608
11
14
15
•
Cod
01
02
03
04
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Mediu de afaceri
Servicii avansate de sprijinire a firmelor i grupurilor de firme
Ajutor acordat IMM pentru a utiliza modele de produc ie sustenabile ( prin
introducerea sistemelor de management al mediului pe baz de cost-eficacitate,
cump rarea i utilizarea tehnologiilor de prevenire a polu rii i preluarea în firme,
a tehnologiilor curate
Alte investi ii în firme
Tehnologii informa ionale i de comunicare
Servicii i aplica ii pentru IMM (e-commerce, educa ie i instruire, re ele etc)
Alte m suri pentru accesul IMM la TIC i utilizarea lor eficient
Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Ajutor (împrumuturi, subven ii dobânzi, garan ii)
Capital de risc (participare, fond capital de risc)
Alte forme de finan are
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice
ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.
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Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor pentru microîntreprinderi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectele trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar sau, dup caz, concesionar
al terenului i/sau al cl dirii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectele trebuie s aib plan de afaceri i avizele necesare;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Solicitantul s nu fi beneficiat în ultimii 5 ani de fonduri publice pentru acela i tip
de activitate cu cel solicitat prin acest proiect;
Durata de execu ie a lucr rilor/activit ilor nu trebuie s dep easc anul 30 iunie
2015;
S se încadreze în minimul i maximul financiar;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ de implementare a
proiectului;
S nu aib credite restante;
S nu fie în lichidare judiciar sau în stare de faliment;
S fie înregistrat conform legii 31/1990 cu modific rile ulterioare i s î i
desf oare activitatea în România; totodat , proiectul s se realizeze în România;
S nu aib datorii la stat la data depunerii cererii de finan are;
Bilan ul activit ii financiare i economice desf urate în ultimul an s înregistreze
profit opera ional;
S îndeplineasc toate condi iile pentru ob inerea licen elor i aprob rilor pentru
activitatea pentru care solicit finan are.

Criterii de evaluare a microîntreprinderilor:
•
•
•
•
•
•

S aib un num r de angaja i permanent de minim 3 persoane;
Proiectele s fie în conformitate cu Strategia na ional de protejare a mediului i s
respecte condi iile de mediu regional/local;
Dovada c administratorul are capacitatea de a conduce afacerea (a absolvit cel
pu in un curs de specialitate);
Implementarea proiectului s duc la crearea de noi locuri de munc ;
Localizarea în ora e mici i mijlocii, exclusiv cele, care prin defini ia OECD1 sunt
considerate areale rurale, constituie un avantaj;
Proiectele trebuie s fie sustenabile dup încetarea finan rii.

1

OECD define te spa iul rural în func ie de densitatea popula iei, sunt considerate localit i rurale, localit i
cu o densitate de sub 150 locuitori /kmp
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Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori

Unitate
de
m sur

OUTPIT/IMPLEMENTARE
Microîntreprinderi sprijinite

Investi ii în microîntreprinderi

An
de
baz

Nivelul
de Baza

Nr.

-

2006

Mil-Euro

-

2006

Surs

Rapoarte
Monitorizare
POR /SMIS/
Rapoarte
Monitorizare
POR /SMIS

Obiectiv
(2013)

500
250

REZULTAT
Crearea de noi locuri de munc
microîntreprinderile sprijinite

în

Nr. pers

-

2006

Anchete de
teren/
Rapoarte
evaluare

3.000

Organismul competent pentru efectuarea pl ilor c tre solicitant
MIE – Direc ia de Certificare i Plat

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect: 20.000 Euro;
Costul total maxim al unui proiect: 500.000 Euro.

Planul financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- privat

- euro 280.710.000
196.500.000
84.210.000
84.210.000

Microîntreprinderi :
- Contribu ie FEDR:
maxim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 70% pentru celelalte Regiuni
- Contribu ia proprie:
minim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 30% pentru celelalte Regiuni
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Ajutor de stat
Intrucât microîntreprinderile nu beneficiaz de fonduri de la bugetul de stat sau bugetele
locale, ci numai de fonduri comunitare, aceast schem (acest tip) de finan are nu intr sub
inciden a regulii ajutorului de stat .

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
In cadrul acestei axe prioritare a POR sunt promovate numai proiecte care nu au impact
negativ asupra mediului, i pe cât posibil impact pozitiv. Criteriile de eligibilitate i selec ie
ale proiectelor servesc acestui scop.
Microîntreprinderile vor fi sprijinite financiar s achizi ioneze echipamente moderne de
produc ie, procesare i comercializare care protejeaz mediul.
Egalitatea de anse
Mediul de afaceri, în general, i antreprenoriatul, în special, promoveaz egalitatea de anse
dintre femei i b rba i.
Societatea informa ional
Acest domeniu de interven ie faciliteaz microîntreprinderilor achizi ionarea de
echipamente IT. Totodat , microîntreprinderile sunt încurajate (prin criteriile de eligibilitate
i evaluare) s utilizeze noile tehnologii ecologice i s se preocupe de introducerea
elementelor inovative în activitatea lor.
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III.4. Axa Prioritar 4. Dezvoltarea turismului regional i local
Domeniul major de interven ie:

III.4.1 Restaurarea i valorificarea patrimoniului istoric i cultural, precum i
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe
Fundamentare si obiective
Sprijinul acordat proiectelor din domeniul turismului i culturii trebuie perceput, într-un
context mai larg, ca un sprijin pentru dezvoltarea socio-economic a regiunilor, dar i ca o
modalitate de a valorifica poten ialul turistic regional, istoric i cultural. Acest lucru va
contribui la cre terea atractivit ii regiunilor pentru turi ti, pentru investitori dar i pentru
locuitorii zonei.
Pentru România este deosebit de important s se conserve ceea ce a r mas din mo tenirea
cultural a diferitelor regiuni ale rii, care au fost grav afectate în timp. Ne referim aici la
cl diri istorice, monumente, muzee, teatre, lucr ri istorice de art . Aceste ini iative de
conservare cultural , propuse de autorit ile locale, vor trebui înso ite de o consistent
planificare, care s conserve ( i unde este posibil s restaureze) centrele istorice ale
ora elor, men inerea stilului arhitectonic tradi ional i conservarea ora elor istorice
medievale.
Obiective:
Cre terea importan ei turismului i culturii, ca factori care stimuleaz cre terea
economic în regiuni, respectând principiile dezvolt rii durabile i ale protec iei
mediului;
Extinderea sezonului turistic;
Cre terea num rului de turi ti, prin valorificarea poten ialului turistic cultural local
i regional pe pia a turistic na ional i interna ional .

Activit i eligibile i opera iuni ( proiecte)
Sunt eligibile pentru finan are activit i care vizeaz obiectivele cu poten ial turistic
care fac parte din patrimoniul UNESCO, patrimoniul cultural na ional, patrimoniul
cultural local din mediul urban (conform Anexei nr …), cum ar fi:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurarea, consolidarea, protec ia i conservarea cl dirilor de patrimoniu;
Restaurarea, protec ia i conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor
murale exterioare;
Refacerea / amenajarea c ilor de acces (pietonale i carosabile) c tre obiectivele
reabilitate, în interiorul zonei de protec ie a acestora;
Lucr ri i dot ri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior, a iluminatului de
siguran precum i a celui decorativ;
Restaurarea i remodelarea plasticii fa adelor;
Amenaj ri peisagistice pentru eviden ierea obiectivului reabilitat;
Dot ri interioare (instala ii, echipamente i dot ri pentru asigurarea condi iilor de
climatizare, siguran la foc, antiefrac ie);
Instala ii, echipamente i dot ri pentru asigurarea necesarului de ap i pentru
evacuarea apelor pluviale i menajere;
Dot ri interioare pentru expunerea i protec ia patrimoniului cultural mobil i imobil
Amenajarea zonelor de protec ie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de
patrimoniu (acolo unde este cazul);
Construc ia utilit ilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame i indicatoare);
Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele
reabilitate.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
36 luni

Solicitan i
•
•
•

Autorit i ale administra iei publice locale i centrale;
Societ i comerciale;
Persoane juridice (care nu sunt agen i economici).

Areale / zone i /sau grupuri int
Areale în care se g sesc obiective cu poten ial turistic din patrimoniul UNESCO,
patrimoniul cultural na ional, patrimoniul cultural – local din mediul urban.
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Categorizarea interven iilor
•
Cod
58
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Cultura
Protec ia si conservarea patrimoniului cultural
Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice ale
Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i selec ie a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor
•
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului i /sau a
obiectivului de patrimoniu sau are acordul proprietarului de drept (persoan fizic
sau juridic ) în cazul în care nu este proprietarul obiectivului de patrimoniu ;
Proiectul are studiu de fezabilitate i avizele corespunz toare;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute pentru tipul
respectiv de proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s fie în concordan cu planurile de amenajare a teritoriului;
Proiectul are autoriza iile specifice necesare;
Proiectul trebuie s respecte normele legislative privind protec ia obiectivelor de
patrimoniu / siguran a turistului, protec ia mediului;
Existen a c ii de acces la obiectivul de patrimoniu restaurat;
Obiectivul de patrimoniu s fie inclus total sau par ial în circuitul public;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului.

Criterii de evaluare a proiectelor
•
•
•
•
•
•

Impactul proiectului asupra dezvolt rii turismului în zon
i utilizarea resurselor
existente: gradul în care proiectul contribuie la cre terea num rului de turi ti /
vizitatori la obiectivele culturale;
Crearea de locuri de munc ;
Calitatea c ii de acces c tre obiectivul propus spre reabilitare;
Gradul în care proiectul contribuie la men inerea specificit ii zonei în care este
implementat;
Proiectul propune o abordare integrat – con ine activit i de restaurare a
patrimoniului cultural-istoric, refacererea drumurilor din interiorul siturilor,
amenajarea sistemelor de iluminat, etc.;
Proiectele trebuie s fie sustenabile dup încetarea finan rii;

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicator
OUTPUT/IMPLEMENTARE
Cl diri de patrimoniu reabilitate, pe
tipuri: na ional /UNESCO/ cultural
urban local
REZULTAT
Cre terea num rului persoanelor care
au vizitat obiectivele de patrimoniu
reabilitate
IMPACT
Locuri de munc nou create (cu
program partial sau integral) la 2 ani
dup implementarea proiectului

U.M.

Nivelul
de Baz

An de
baz

Sursa

Nr.

Rapoarte
Monitorizare
POR /SMIS

Nr
pers

Rapoarte
evaluare/
Anchete de teren

Nr

Rapoarte
evaluare/POR
Anchete de teren

Obiectiv
final
(2013)

Organismul competent pentru efectuarea pl ilor c tre beneficiari:
MIE - Autoritatea de Certificare i Plat
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M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect:
500.000 Euro;
Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000 Euro.

Plan financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- buget de stat
- buget local

-Euro 231.180.000
196.500.000
34.680.000
30.050.000
4.620.000

Autorit i ale administra iei publice locale i centrale care fac dovada propriet ii
asupra obiectivului de patrimoniu sau au acordul proprietarilor de drept;
- Contribu ie FEDR 85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %
Persoane juridice (care nu sunt agen i economici) care au în proprietate
obiective de patrimoniu
- Contribu ie FEDR 85 %
- Buget de stat 13 %
- Contribu ie proprie 2 %
Societ i comerciale care au în proprietate obiective de patrimoniu
•

-

Societ i Comerciale – Întreprinderi Mari:
Contribu ie FEDR:
maxim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 50% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 50% pentru celelalte Regiuni
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•

-

•

-

Societ i Comerciale – Întreprinderi Mijlocii:
Contribu ie FEDR:
maxim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 60% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 40% pentru celelalte Regiuni

Societ i Comerciale – Întreprinderi Mici:
- Contribu ie FEDR:
maxim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 70% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 30% pentru celelalte Regiuni

Ajutor de stat
Activit ile finan ate în cadrul acestui domeniu de interven ie nu fac obiectul ajutorului de
stat întrucât natura acestora nu este în principal una economic .

Respectarea cerin elor de protejare a mediului i asigurarea egalit ii anselor
Mediu
Toate proiectele trebuie s respecte legisla ia na ional în domeniul protec iei mediului.
Dezvoltarea durabil a turismului trebuie s se realizeze în concordan cu planurile de
amenajare ale teritoriului, care precizeaz nivelul de protec ie în care se înscrie obiectivul
care trebuie reabilitat. De asemenea, vor fi finan ate proiectele care vor implementa solu ii
prietenoase mediului înconjur tor, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse
de energie neconven ionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de ap eficient,
cre terea suprafe elor ocupate de spa iile verzi, promovarea i diseminarea unui stil de via
prietenos mediului înconjur tor, conservarea patrimoniului cultural.
Egalitatea de anse
În cadrul tuturor investi iilor, toate obstacolele fizice vor fi înl turate / ameliorate, vor fi
prev zute spa ii speciale de acces în vederea asigur rii accesibilit ii pentru persoanele cu
dizabilit i, îndeplinind astfel prevederile legisla iei în vigoare cu privire la accesul în
cl dirile i structurile de utilitate public .
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Domeniul major de interven ie:

III. 4.2 Crearea/ dezvoltarea/ modernizarea infrastructurilor specifice pentru
valorificarea durabil a resurselor naturale cu poten ial turistic
Fundamentare i obiective
Turismul în natur , practicat într-o manier durabil , d na tere unor activit i variate i
permite cre terea durabilit ii ambientale i economice ale activit ilor turistice. Având în
vedere faptul c 30% din suprafa a României este ocupat de mun i, se poate aprecia c
turismul montan reprezint o oportunitate pentru practicarea de activit i turistice pe toat
durata anului, unele dintre acestea chiar cu caracter de “turism de ni ”.
În plan intern, popula ia tân r î i manifest tot mai mult dorin a de a- i cunoa te ara,
optând pentru turismul cultural, ecoturism (de tip „întoarcere la natur ”), în timp ce
popula ia vârstnic , în cre tere, manifest un interes tot mai ridicat fa de sta iunile balneoclimaterice, ale c ror propriet i curative atrag inclusiv turi ti str ini.
Cele mai importante oportunit i pentru dezvoltarea turismului pe termen scurt sunt date de
turismul de ni (turismul ecvestru, speo-turismul, turismul de aventur , turismul memorial
- istoric, turismul de pelerinaj, turismul de afaceri etc.), bazat pe resursele naturale i
culturale i anume: sta iuni balneare, areale silvice, arii naturale protejate , zone care ofer
posibilitatea practic rii sporturilor de iarn , etc.
Complementar domeniului de interven ie 3.1, în cadrul acestui domeniu, investi iile în
turism pot fi realizate inclusiv în Delta Dun rii, care, de i face parte din patrimoniul
UNESCO, constituie un obiectiv turistic complex, cu o valoare natural ridicat .
Obiective:
Valorificarea resurselor naturale în scop turistic;
Diversificarea serviciilor turistice.

Activit i eligibile i opera iuni (proiecte)
•
•
•

Dezvoltarea re elelor de captare i /sau transport a izvoarelor minerale i saline cu
poten ial terapeutic (ape minerale, lacuri i n moluri terapeutice, gaze terapeutice,
factorii sanogeni de la nivelul grotelor i salinelor);
Amenajarea, modernizarea, dotarea (inclusiv cu utilit i) a bazelor de tratament din
sta iunile balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;
Amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activit i turistice (forma iuni
geologice, pe teri, saline, mine, vulcani noroio i, lacuri) prin:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Instala ii de iluminat, înc lzire, ventila ie;
• Asigurarea accesului în condi ii de securitate pentru turist;
• Amenajare grupuri sanitare;
• Etc.
Amenajare puncte (foi oare) de observare / filmare / fotografiere;
Refacerea i amenajarea c ilor de acces la principalele obiective turistice naturale, cu
excep ia drumurilor finan ate sub Axa prioritar 1 i a drumurilor comunale;
Amenajarea i dotarea platformelor de campare, inclusiv utilit ile specifice (grupuri
sanitare, ap curent , iluminat etc.);
Amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer;
Amenajarea i construirea de refugii montane pentru asigurarea siguran ei i a primului
ajutor în caz de accidente;
Marcarea traseelor montane;
Amplasarea de panouri informative;
Amenajarea de noi posturi SALVAMONT;
Refacerea i amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor pentru cura
de teren, a spa iilor de recreere i popas, a facilit ilor de utilizare a izvoarelor minerale;
Refacerea parcurilor balneare, parcuri – gr din ;

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni

Solicitan i:
•
•

Autorit i ale administra iei publice;
Societ i comerciale.

Areale / Zone i/sau grupuri int
Areale cu resurse naturale, care au poten ial turistic.
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Categorizarea interven iilor
•
Cod
56
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Turism
Protec ia i dezvoltarea patrimoniului natural
Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice ale
Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului i sau al
cl dirilor sau dup caz, concesionar terenului / cl dirii, pe o durat de minim 10
ani;
Proiectul are studiu de fezabilitate i avizele necesare;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute pentru tipul
respectiv de proiect;
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•
•
•
•
•
•
•

Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului;
Proiectul trebuie s fie în concordan cu planurile de amenajare a teritoriului i s
aib autoriza iile specifice necesare (de mediu, construc ii, urbanism);
Proiectul trebuie s respecte normele legislative privind protec ia obiectivelor
naturale de patrimoniu, siguran a turistului, protec ia mediului);
Existen a c ii de acces la obiectivul turistic reabilitat.

Criterii de evaluare
•
•
•
•
•
•
•

Impactul proiectului asupra asupra dezvolt rii turismului în zon i utilizarea
resurselor naturale existente (contribu ia proiectului la cre terea num rului de turi ti
/ vizitatori la obiectivele reabilitate);
Crearea de locuri de munc ;
Contribu ia proiectului propus la scoaterea din izolare a zonei în care este
implementat;
Contribu ia la men inerea specificit ii zonei în care este implementat;
Calitatea c ii de acces spre obiectivul propus spre reabilitare;
Proiectele trebuie s fie sustenabile dup încetarea finan rii;
Proiectul propune o abordare integrat – con ine activit i de amenajare a
patrimoniului natural, a c ilor de acces, amenajarea sistemelor de iluminat, etc.
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Obiective cuantificate - Indicatori
Indicator

OUTPUT/IMPLEMENTARE
Proiecte integrate de investi ii în
valorificarea patrimoniului natural cu
poten ial turistic
Proiecte integrate de reabilitare
sta iuni turistice
Suprafa a amenajat a patrimoniului
natural

REZULTAT
Cre terea num rului persoanelor care
au vizitat obiectivele reabilitate
IMPACT
Locuri de munc nou create (program
partial sau integral) la 2 ani dup
implementarea proiectului

U.M.

Nivelul
de Baz

An de
baz

Sursa

Nr.

Rapoarte
Monitorizare POR
/SMIS

Nr.

Rapoarte
Monitorizare POR
/SMIS

Ha

Rapoarte
Monitorizare POR
/ SMIS
Rapoarte evaluare
Anchete de teren

Nr.

Rapoarte evaluare
Anchete de teren

Nr

Rapoarte evaluare
Anchete de teren

Obiectiv
final
(2013)

Organismul competent pentru efectuarea pl ilor c tre beneficiari:
MIE - Autoritatea de Certificare i Plat

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect:
200.000 Euro
Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000

Plan financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- Buget de stat
- Buget local

-Euro 154.120.000
131.000.000
23.120.000
20.040.000
3.080.000

Autorit i ale administra iei publice locale i centrale care fac dovada propriet ii
asupra terenului/cl dirilor sau le de in în concesiune pentru cel pu in 10 ani, sau au
acordul proprietarilor de drept ;
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-

Contribu ie FEDR 85 %
Buget de stat 13 %
Buget local 2 %

Societ i comerciale
•
Societ i Comerciale – Întreprinderi Mari :
- Contribu ie FEDR:
maxim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 50% pentru celelalte Regiuni
- Contribu ia proprie:
minim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 50% pentru celelalte Regiuni
•

-

•

-

Societ i Comerciale – Întreprinderi Mijlocii :
Contribu ie FEDR:
maxim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 60% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 40% pentru celelalte Regiuni
Societ i Comerciale – Întreprinderi Mici :
Contribu ie FEDR:
maxim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 70% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 30% pentru celelalte Regiuni

Ajutorul de stat
Investi iile finan ate din cadrul domeniului de interven ie „Valorificarea resurselor turistice
naturale în contextul dezvolt rii durabile” nu intr sub inciden a prevederilor ajutorului de
stat.
Respectarea principiului durabilit ii i egalit ii anselor
Mediu
Dezvoltarea turismului va ine cont de principiile dezvolt rii durabile, în sensul conserv rii
i protej rii patrimoniului natural, dar i al reducerii presiunii antropice asupra mediului,
inerent în condi iile practic rii turismului pe scar larg .
Cre terea num rului de turi ti, a teptat în condi iile dezvolt rii turismului, va suprasolicita
mediul înconjur tor, afectând echilibrul ecosistemului. Presiunea asupra mediului va fi
inut sub control în regiunile cu un patrimoniu natural deosebit, pentru a permite
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valorificarea acestuia într-o manier durabil
activit ilor turistice.

i printr-o repartizare spa ial uniform a

Exploatarea turistic durabil a zonelor naturale se poate realiza prin practicarea unui
turism controlat, prin distribuirea echilibrat a turi tilor în toate perioadele anului (reducând
astfel i efectul indus de sezonalitate).
Egalitatea de anse
În cadrul tuturor investi iilor, vor fi prev zute spa ii speciale de acces în vederea asigur rii
accesibilit ii pentru persoanele cu dizabilit i, îndeplinind astfel prevederile legisla iei în
vigoare cu privire la accesul în structurile de utilitate public .
Domeniul major de interven ie:

III. 4.3 Reabilitarea/ extinderea / modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu
utilit ile conexe, precum i a facilit ilor de recreere
Fundamentare i obiective
În prezent, România dispune de un num r suficient de spa ii de cazare, care au, îns , un
grad înaintat de uzur , corelat cu un nivel sc zut al gradului de modernizare, situa ie
întâlnit îndeosebi în cazul structurilor de cazare de dou i trei stele, construite în perioada
1975-1980.
De aceea, inând cont i de evolu iile globale ale pie ei turistice, este absolut necesar
cre terea standardelor de calitate a spa iilor de cazare de tipul hotelurilor, moteluri i
campinguri, cabane i hoteluri pentru tineret, structuri de cazare pe vapoare/pontoane. În
plus, acelea i atribute caracterizeaz i structurile de agrement turistic, care furnizeaz
facilit ile de petrecere a timpului liber.
Obiective:
Îmbun t irea calit ii serviciilor de cazare;
Crearea / extinderea structurilor de agrement turistic, în vederea cre terii num rului
de turi ti i a duratei sejurului;
Diversificarea serviciilor turistice.
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Activit i eligibile i opera iuni (proiecte)
Reabilitarea / modernizarea / extinderea structurilor de cazare cu utilit ile
corespunz toare, inclusiv training pentru utilizarea echipamentului (dac nu
este inclus în pachetul oferit de furnizor):
Structurile de cazare eligibile pentru finan are sunt: hoteluri, moteluri, pensiuni turistice,
campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret;
•

•

Modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare (interior
i fa ad , grupuri sanitare, camere / spa ii pentru persoane cu handicap locomotor),
izolare fonic , extindere spa ii de cazare, modernizare sistem de utilit i, amenajare
parcare / garaje, iluminat exterior ;
Dotare structuri de cazare cu echipamente specifice (inclusiv echipamente ecologice
pentru alimentare cu energie electric , sp l torie), ascensor.

Sunt exceptate de la finan are :
• structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de închiriat în locuin e
familiale sau în cl diri cu alt destina ie (conform Ordinului 510 / 2002);
• Pensiunile cu mai pu in de 10 camere din spa iul rural;
• Pensiunile agro-turistice.
Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turistic cu
utilit ile aferente, inclusiv training pentru utilizarea echipamentului (dac nu
este inclus în pachetul oferit de furnizor),cum sunt :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

amenajare piscine, tranduri, bazine de kinetoterapie;
terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echita ie;
transport feroviar de interes turistic pe cale ferat cu ecartament îngust, în zone de
deal i de munte,
amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de
agrement;
Amenajarea de piste pentru cicloturism;
Amenajarea de noi pârtii de schi (inclusiv construirea de instala ii de transport pe
cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea z pezii
artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al pârtiilor de schi,
dotarea cu echipamente pentru între inerea pârtiilor de schi);
amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practic rii celorlalte
sporturi de iarn : echiparea cu instala iile i echipamentele corespunz toare;
amenaj ri specifice sporturilor nautice;
amenaj ri pentru practicarea pescuitului sportiv.

Sunt exceptate de la finan are :
• unit i de alimenta ie public cum sunt: restaurante, baruri, discoteci, cazinouri
etc situate în afara spa iilor de cazare.

63

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni

Solicitan i
•
•

Autorit i ale administra iei publice locale;
Firme private, cu activitate în domeniul
microîntreprinderilor din spa iul rural.

turismului,

cu

excep ia

Areale/Zone i/sau grupuri int
Localit i turistice i localit i cu poten ial turistic.

Categorizarea interven iilor
•
Cod
57
•
Cod
01
•
Cod
01
05

Tema prioritar
Tema prioritar
Turism
Asisten pentru îmbun t irea serviciilor turistice
Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Urban
Zone rurale
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Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivului general i a obiectivelor specifice ale
Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului i sau al
cl dirilor sau dup caz, concesionar terenului / cl dirii, pe o durat de minim 10
ani;
Proiectul are studiul de fezabilitate;
Solicitantul de proiect trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute pentru tipul
respectiv de proiect;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 3;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului;
Proiectul trebuie s fie în concordan cu planurile de amenajare a teritoriului i s
aib autoriza iile specifice necesare (de mediu, construc ii, urbanism, etc.);
Proiectul trebuie s respecte normele legislative privind protec ia obiectivelor de
patrimoniu i a obiectivelor naturale, siguran a turistului, protec ia mediului);
Existen a c ii de acces c tre obiectivul propus spre reabilitare.

Criterii de evaluare
•
•
•
•

Impactul proiectului asupra asupra dezvolt rii turismului în zon i utilizarea
resurselor existente (gradul în care proiectul contribuie la cre terea num rului de
turi ti / vizitatori în obiectivele reabilitate / structurile de agrement create);
Crearea de locuri de munc ;
Gradul în care proiectul propus contribuie la scoaterea din izolare a zonei în care
este implementat;
Gradul în care proiectul contribuie la men inerea specificit ii zonei în care este
implementat;
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•
•
•

Calitatea c ii de acces c tre obiectivul propus spre reabilitare / dotare;
Proiectele trebuie s fie sustenabile dup încetarea finan rii;
Proiectul propune o abordare integrat – con ine activit i de dotare / modernizare a
structurilor de cazare, dezvoltarea structurilor de agrement etc..

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicator

U.M.

Nivelul
de Baz

An
de
baz

Sursa

OUTPUT/IMPLEMENTARE
Proiecte de investi ii realizate

Nr.

Rapoarte
Monitorizare
POR / SMIS

Firme sprijinite

Nr.

Rapoarte
Monitorizare
POR / SMIS

REZULTAT
Cre terea num rului de turi ti în
structurile de cazare reabilitate

Nr.

Rapoarte
evaluare POR/
Anchete
de
teren
Rapoarte
evaluare POR/
Anchete
de
teren

Structuri de cazare care au trecut la
un standard de calitate superior

Nr.

IMPACT
Locuri de munc nou create (cu
program partial sau integral) la 2 ani
dup implementarea proiectului

Obiectiv
final
(2013)

Organismul competent pentru efectuarea pl ilor c tre beneficiari
MIE - Autoritatea de certificare i Plat

M rimea aloc rilor financiare
Reabilit ri / moderniz ri / dot rii / structuri de cazare
• Costul total minim al unui proiect : 200.000 Euro
• Costul total maxim al unui proiect: 5 000.000 Euro
Crearea / extinderea / reabilitarea structurilor de agrement turistic
• Costul total minim al unui proiect: 200.000 Euro
• Costul total maxim al unui proiect: 20.000.000 Euro
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Plan financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
-Buget de Stat
-Buget Local

-Euro 192.650.000
163.750.000
28.900.000
25.050.000
3.850.000

Autorit i ale administra iei publice locale i centrale care fac dovada propriet ii
asupra terenului/cl dirilor sau le de in în concesiune pentru cel pu in 10 ani:
- Contribu ie FEDR 85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %
Societ i comerciale
• Societ i Comerciale – Întreprinderi Mari :
- Contribu ie FEDR:
maxim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 50% pentru celelalte Regiuni
- Contribu ia proprie:
minim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 50% pentru celelalte Regiuni
•

Societ i Comerciale – Întreprinderi Mijlocii :
- Contribu ie FEDR:
maxim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 60% pentru celelalte Regiuni
- Contribu ia proprie:
minim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 40% pentru celelalte Regiuni

•

Societ i Comerciale – Întreprinderi Mici :
- Contribu ie FEDR:
maxim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 70% pentru celelalte Regiuni
- Contribu ia proprie:
minim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 30% pentru celelalte Regiuni
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Ajutorul de stat
Investi iile finan ate din cadrul acestui domeniu de interven ie nu intr sub inciden a
prevederilor ajutorului de stat.

Respectarea principiului durabilit ii i egalit ii anselor
Mediu
Toate proiectele trebuie s respecte legisla ia na ional în domeniul protec iei mediului.
Dezvoltarea durabil a turismului trebuie s se realizeze în concordan cu planurile de
amenajare ale teritoriului, care precizeaz normele tehnice de realizare a structurilor de
agrement turistic. De asemenea, vor fi finan ate proiectele care vor implementa solu ii
prietenoase mediului înconjur tor, cum sunt: utilizarea de materiale ecologice, a unor surse
de energie neconven ionale, a echipamentelor cu un consum energetic / de ap eficient,
cre terea suprafe elor ocupate de spa iile verzi, promovarea i diseminarea unui stil de via
prietenos mediului înconjur tor, conservarea patrimoniului turistic, natural i cultural.
Egalitatea de anse
Vor avea prioritate la finan are acele investi ii care vor avea prev zute spa ii speciale de
acces în vederea asigur rii accesibilit ii pentru persoanele cu dizabilit i, îndeplinind astfel
prevederile legisla iei în vigoare cu privire la accesul în structurile de utilitate public .

III.5. Axa Prioritar 5: Dezvoltare urban durabil
Fundamentare i Obiective
Procesul de restructurare a economiei române ti dup anul 1990, generat de declinul
activit ilor industriale, îndeosebi ale industriei grele, a afectat profund ora ele României,
ini ial ora ele mici i mijlocii cu activit i mono industriale, iar ulterior i centre urbane
vechi, cu tradi ii industriale. Diminuarea num rului locurilor de munc în întreprinderile
industriale, în condi iile în care num rul locurilor de munc în activit i ter iare nu a crescut
suficient de mult pentru a absorbi for a de munc din industrie, a f cut ca România s se
confrunte cu u fenomen unic în Europa, anume migra ia definitiv a popula iei de la ora ,
la sat, dar i o „migra ie de week-end i concedii” ale citadinilor care i-au redobândit
p mântul mo tenit, în parcele mici de terenuri, care se adaug celor care practic o
agricultur de subzisten .
Diminuarea veniturilor popula iei de la ora e i legat de acestea, a bugetelor autorit ilor
locale, au dus la restrângerea investi iilor publice în infrastructura de baz a ora elor, la
deteriorarea vie ii citadine, cu impact asupra calit ii vie ii locuitorilor din mediul urban.
Este cazul deopotriv al zonelor periferice ale ora elor dar i a zonelor centrale ale acestora,
unde cl diri de mare valoare istoric , cultural i artistic sunt abandonate sau într-o stare
avansat de degradare, locuite de minorit i etnice sau categorii de popula ie marginalizate.
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De asemenea, aceste zone înregistreaz un grad ridicat de deteriorare a spa iilor publice:
str zi cu pavaj/asfalt deteriorat, iluminat stradal incomplet i/sau inadecvat, suprafa
redus a parcurilor i zonelor de recreere, etc. aceast situa ie este agravat de absen a sau
caracterul limitat al activit ilor antreprenoriale, ceea ce face ca bugetul acestor comunit i
s nu poat face fa cerin elor de refacere a infrastructurii urbane de baz , de punere în
valoare a unor vechi areale urbane, care ar putea atrage micii întreprinz tori, sau de
sprijinire a categoriilor dezavantajate.
Pentru a contribui la rezolvarea unor astfel de probleme complexe, vor fi finan ate în
cadrul acestei priorit i a POR proiecte integrate ale unor ora e mici sau areale clar
delimitate spa ial în cadrul ora elor mijlocii i mari, a a-numitele ”zone de ac iune
urban ”. Avantajul acestei abord ri integrate const în faptul c se pot rezolva simultan o
serie de probleme între care exist rela ii de interdependen i care afecteaz i arealele
adiacente zonei de interven ie propriu-zise.
Un proiect integrat cuprinde ac iuni de reabilitare a mediului construit degradat, de
dezvoltare a activit ilor antreprenoriale prin sprijinirea IMM i a infrastructurii de afaceri
pentru ocuparea for ei de munc , precum i ac iuni de promovare a incluziunii sociale, a
acelor categorii de popula ie marginalizate i dezavantajate.
Obiective:
Obiectivul general al acestei axe prioritare îl constituie regenerarea / revitalizarea
ora elor cu poten ial de cre tere economic .

Opera iuni/ activit i eligibile
Reabilitarea infrastructurii i îmbun t irea serviciilor urbane prin investi ii
cum sunt:
•
•
•
•

•
•

finalizarea i/sau renovarea cl dirilor abandonate ( i preg tirea lor pentru noi tipuri
de activit i economice i sociale);
restaurarea cl dirilor de importan istoric i cultural ;
demolarea cl dirilor i/sau a structurilor aflate într-o stare avansat de degradare,
care nu apar in patrimoniului na ional cultural i amenajarea terenurilor degradate
/neutilizate, pentru construc ia de cl diri de utilitate public sau spa ii verzi ;
dezvoltarea i/sau reabilitarea infrastructurii i utilit ilor publice urbane, respectiv
reabilitarea str zilor or ene ti, inclusiv a infrastructurii aferente i refacerea
spa iilor publice i a diferitelor tipuri de infrastructurii urbane (pavaje, trotuare,
iluminat public etc.);
crearea i/sau conservarea spa iilor verzi i pentru recreere;
investi ii pentru îmbun t irea mobilit ii popula iei din zonele de ac iune urban :
construirea de sta ii pentru autobuze, tramvaie i troleibuze sau
modernizarea celor existente; construirea de terminale intermodale în
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•

•

scopul îmbun t irii integr rii diferitelor moduri de transport public
urban;
extinderea i/sau modernizarea re elei liniilor de tramvai i
infrastructurii pentru troleibuze;
achizi ionarea de mijloace de transport ecologice;
construirea de piste pentru bicicli ti.
renovarea locuin elor:
• renovarea cl dirilor reziden iale colective (exceptând ariile din interiorul
locuin elor), incluzând:
înnoirea p r ilor structurale principale ale cl dirilor, acoperi , fa ad ,
casa sc rilor, coridoarele interioare i exterioare, intr rile i
exterioarele acestora, lift;
instala iile tehnice ale cl dirilor (re eaua de distribu ie a apei i
canalizare, instala iile electrice, instala iile contra incendiilor, sistemul
de ventila ie, sistemul de colectare a gunoiului, etc);
ac iuni de eficientizare energetic incluzând renovarea sistemului de
înc lzire i a izola iei, centralelor termice, re elelor de distribu ie a
c ldurii i promovarea surselor de energie regenerabil .
• Renovarea i schimbarea folosin ei cl dirilor existente pentru asigurarea de
locuin e sociale;
Achizi ionarea de echipamente de informare i comunicare pentru accesul larg al
cet enilor la servicii publice.
Dezvoltarea mediului de afaceri prin:
•
•

Sprijinirea cre rii i dezvolt rii IMM prin acordarea de granturi pentru
investi ii în activit i de produc ie i servicii, îndeosebi pentru achizi ionarea
de echipamente i tehnologii moderne, prietenoase mediului;
Sprijinirea cre rii infrastructuri necesare afacerilor (parcuri de afaceri, centre
logistice, etc).

Reabilitarea infrastructurii i îmbun t irea serviciilor sociale prin investi ii
cum sunt:
•

Reabilitarea i/sau crearea - prin amenajarea unor spa ii existente - a infrastructurii
sociale a zonei de ac iune urban : centre de îngrijire a copiilor, centre pentru
b trâni, centre de asisten pentru persoanele cu deficien e, centre pentru tineret,
persoane aflate în dificultate etc, i dotarea lor cu echipamente specifice, inclusiv
achizi ionarea de echipamente de informare i comunicare;

•

Îmbun t irea serviciilor sociale, cum sunt prevenirea extinderii fenomenului
„copiii str zii”, sprijinirea mamelor singure i a altor femei cu probleme de
reintegrare pe pia a muncii, etc.;
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•

Achizi ionarea de echipamente necesare pentru cre terea siguran ei i prevenirea
criminalit ii (sisteme de supraveghere, etc).;

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect individual
36 luni

Durata maxim de implementare a proiectului integrat
Pân la 30 iunie 2015

Solicitan i
Autorit i ale administra iei publice locale.

Areale /zone i/sau grupuri int
Cartiere sau areale clar delimitate spa ial în cadrul ora elor, caracterizate prin deteriorarea
mediului fizic i natural, declinul activit ilor economice i pondere important a unor
grupuri de popula ie dezavantajate, cu minim 20.000 locuitori.

Categorizarea interven iilor
•
Cod
61

Tema prioritar
Tema prioritar

Regenerare urban

i rural

Proiecte integrate de regenerare urban
•

Cod
01

i rural

Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
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•

Dimensiunea teritorial

Cod
01

Tipul de teritoriu
Urban

Criterii de evaluare strategic a proiectului integrat
•
•
•

Contribu ia proiectului integrat la realizarea obiectivului general i a obiectivelor
specifice ale Programului Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului integrat la realizarea strategiei de dezvoltare a Regiunii;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel regional din fonduri publice.

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectului integrat
Criterii de eligibilitate a proiectului integrat:
•
•
•
•
•
•
•

•

Solicitantul trebuie s fac dovada capacit ii de finan are;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ (proprie sau prin
delegare) de implementare a proiectului;
Proiectul integrat trebuie s con in i strategia de dezvoltare a zonei de ac iune
urban ;
Proiectul integrat trebuie s se încadreze în domeniile eligibile prin POR;
Proiectul integrat trebuie s fie în concordan cu Planurile de Amenajare a
Teritoriului i Urbanism;
Durata maxim de implementare a proiectului integrat nu trebuie s dep easc 30
iunie 2015;
Proiectul integrat trebuie s con in proiecte individuale din cel pu in dou
domenii de interven ie (reabilitarea infrastructurii urbane, sprijinirea dezvolt rii
antreprenoriatului, reabilitarea infrastructurii i îmbun t irea serviciilor sociale),
dintre care, obligatoriu, reabilitarea infrastructurii urbane;
Proiectul integrat trebuie s fie implementat în zone urbane (”zonele de ac iune
urban ”) care îndeplinesc cel pu in trei din urm toarele criterii de eligibilitate:
-

Nivel sc zut/declinul activit ilor economice, închiderea unor activit i
industriale tradi ionale;
Nivel ridicat al omajului;
Nivel ridicat al s r ciei, exprimat prin venituri sc zute i excluziune social ;
Popula ie numeroas apar inând unor grupuri etnice i/sau minoritare
marginalizate;
Nivel sc zut de educa ie, rat de calificare sc zut , i rat ridicat de
abandon colar;
Nivel redus al securit ii locuitorilor, respectiv nivel ridicat al delicven ei,
criminalit ii, consumului de droguri i/sau violen ei;
Trenduri demografice negative;
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•

Un mediu construit distrus / p r sit / deteriorat.

Proiectul integrat trebuie s fie implementat în areale urbane (”zonele de ac iune
urban ”) cu o popula ie de cel pu in 20.000 de locuitori.

Criterii de evaluare a proiectului integrat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perioada de implementare estimat de solicitant pentru realizarea ac iunilor
con inute în Proiectul integrat s fie realist ;
Bugetul estimat al Proiectul integrat pentru implementarea ac iunilor prev zute s
fie fezabil;
Proiectul integrat dovede te/justific existen a unui impact economic pozitiv atât
asupra zonei vizate cît i a întregului ora (cre terea atractivit ii „zonei de ac iune
urban ”, crearea de noi locuri de munc , etc);
Proiectul integrat respect politicile orizontale privind mediul, societatea
informa ional i egalitatea de anse;
Proiectul integrat vizeaz zone cu nivel sc zut i/sau declin al activit ilor
economice, închiderea unor întreprinderi industriale tradi ionale etc.;
Proiectul integrat se adreseaz unor zone cu nivel ridicat al omajului / omajul de
lung durat / omajul tinerilor;
Proiectul integrat vizeaz zone cu popula ie numeroas apar inând unor grupuri
etnice minoritare (popula ie rrom , etc);
Proiectul integrat vizeaz zone cu mediu construit distrus / deteriorat;
Solicitantul face dovada respect rii principiului parteneriatului (cu implicarea
tuturor actorilor relevan i, viza i de proiect) în procesul de elaborare a proiectului.

Proiectele individuale
Dup aprobarea, în urma procesului de evaluare, a proiectului integrat, solicitantul va
depune minim 2 proiecte individuale - componente ale proiectului integrat - din domenii
diferite (infrastructur i servicii urbane, mediu de afaceri, infrastructur i servicii sociale)
cu studii de fezabilitate i proiecte tehnice.

Criterii de evaluare strategic a proiectului individual
Contribu ia proiectului individual la realizarea obiectivelor proiectului integrat;
Complementaritatea cu alte proiecte realizate la nivel “zonei de ac iune urban ”/
ora ului din fonduri publice.
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Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor individuale:
Infrastructur

i servicii urbane

Criterii de eligibilitate a proiectelor individuale:
•
•
•
•
•
•

Proiectul individual trebuie s se reg seasc între ac iunile prev zute în cadrul
proiectului integrat;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului/cl dirii sau dup
caz concesionar al terenului/cl dirii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectul trebuie s aib studiu de fezabilitate i avizele corespunz toare;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile financiare ale proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute
pentru un proiect individual;
Proiectele propuse trebuie s respecte cerin ele Planurilor de Amenajare a
Teritoriului i a Planurilor de Urbanism i s de in avizele corespunz toare
studiului de fezabilitate.

Criterii de evaluare a proiectelor individuale:
•
•

Proiectul are impact favorabil asupra dezvolt rii zonei de ac iune urban
(atragerea investitorilor, crearea de locuri de munc , etc.), precum i asupra
mediului ambiant;
Proiectul este sustenabil – existen a surselor financiare necesare func ion rii,
între inerii i/sau repar rii, dup terminarea proiectului.

Infrastructur de afaceri

Criterii de eligibilitate a proiectelor individuale:
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se reg seasc între ac iunile prev zute în cadrul proiectului
integrat;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului/cl dirii sau dup
caz concesionar al terenului/cl dirii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectul trebuie s aib studiu de fezabilitate / plan de afaceri;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile financiare ale proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute
pentru un proiect individual;
Proiectele propuse trebuie s respecte cerin ele Planurilor de Amenajare a
Teritoriului i a Planurilor de Urbanism i s de in avizele corespunz toare
studiului de fezabilitate.
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Criterii de evaluare proiecte individuale:
•
•
•

Proiectul are impact favorabil asupra dezvolt rii zonei de ac iune urban (atragerea
investitorilor, crearea de locuri de munc , etc.), precum i asupra mediului ambiant;
Proiectul este sustenabil – existen a surselor financiare necesare, dup terminarea
proiectului;
Ponderea activit ilor de transfer tehnologic, cercetare/ dezvoltare/ inovare.

Întreprinderi Mici i Mijlocii

Criterii de eligibilitate:
•
•
•
•
•

Schema de finan are trebuie s se reg seasc între ac iunile prev zute în cadrul
proiectului integrat;
Durata schemei de finan are s nu dep easc 30 iunie 2015;
Valoarea schemei de finan are se încadreaz în limitele financiare prev zute pentru
un proiect individual;
Capacitatea solicitantului de implementare a schemei de finan are a IMM;
Schema de finan are s aib autorizare pentru Ajutorul de stat , dac este cazul.

Criterii de evaluare proiecte individuale:
•

Justificarea necesit ii sprijinirii IMM din zona de ac iune urban (existen a pie elor
pentru produsele /serviciile etc. IMM –lor sprijinite, crearea de locuri de munc
pentru omerii de lung durat , tineri, etc).

Infrastructurii i servicii sociale:

Criterii de eligibilitate a proiectelor individuale:
•
•
•
•
•
•

Proiectul individual trebuie s se reg seasc între ac iunile prev zute în cadrul
proiectului integrat;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de proprietar al terenului/cl dirii sau dup
caz concesionar al terenului/cl dirii, pe o durat de minim 10 ani;
Proiectul trebuie s aib studiu de fezabilitate i avizele corespunz toare;
Activit ile propuse spre finan are în cadrul proiectului s nu fi fost finan ate din
fonduri publice în ultimii 5 ani;
Costurile financiare ale proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute
pentru un proiect individual;
Proiectele propuse trebuie s respecte cerin ele Planurilor de Amenajare a
Teritoriului i a Planurilor de Urbanism i s de in avizele corespunz toare
studiului de fezabilitate;
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•

dovada instruirii i/sau calific rii profesionale a persoanelor apar inând unor
grupuri marginalizate ( omeri, minorit i etnice, îndeosebi etnia rroma, etc) din
zona de ac iune urban , realizat prin alte programe (POS Resurse Umane etc).

Criterii de evaluare a proiectelor individuale:
•
•

Proiectul are impact favorabil asupra sprijinirii procesului de incluziune social în
zona de ac iune urban ;
Proiectul este sustenabil – existen a surselor financiare necesare func ion rii,
între inerii i/sau repar rii, dup terminarea proiectului;

Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori
OUTPUT/IMPLEMENTARE
Proiecte de regenerare urban finan ate
Cl diri publice renovate/ reabilitate
Str zi or ene ti construite/ reabilitate
/modernizate inclusiv trotuare i piste
pentru bicicli ti
Re ea de tramvai/troleibuz
extins /reabilitat
Locuin e reabilitate/modernizate
IMM create /sprijinite în zonele de
ac iune urban
Centre sociale înfiin ate/reabilitate
Spa ii verzi create/reabilitate
REZULTAT
Persoane beneficiare ale implemen t rii proiectelor integrate urbane
Locuri de munc nou create în zonele
de ac iune urban Persoane beneficiare de servicii sociale
acordate de centrele sociale care au
beneficiat de sprijin prin proiectele
integrate urbane

U.M.

Nr
M2
Km2
Km
Nr
Nr
Nr
M2
Nr
Nr
Nr

Nivelul
de Baz

An de
baz

Sursa
Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte Monitorizare
POR

Obiectiv
final
(2013)
40?

Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte Monitorizare
POR /
Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte Monitorizare
POR
Rapoarte evaluare POR
Anchete de teren
Rapoarte evaluare POR/
Anchete de teren

800.000?
3.000?

Rapoarte evaluare POR/
Anchete de teren
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Organismul competent pentru efectuarea pla ilor c tre beneficiari
MIE - Autoritatea de Certificare i Plat

M rimea aloc rilor financiare
1) Proiect integrat
• Costul total minim al unui proiect integrat: 10. 000.000 Euro
• Costul total maxim al unui proiect integrat: 50.000.000 Euro
2) Proiect individual
•
•

Costul total minim al unui proiect individual:
500.000 Euro
Costul total maxim al unui proiect individual: 25.000.000 Euro

Planul Financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional
- Buget de Stat
- Buget Local

- euro-

655.000.000
556.750.000
98.250.000
85.150.000
13.100.000

Proiecte de infrastructur /servicii urbane i sociale publice:
Finan are din fonduri Europene (FEDR) - Maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului
Cofinan are din fonduri de la bugetul de stat si bugetele locale:
din bugetul de stat – MFP - minim 13% din totalul costurilor eligibile
din bugetele locale – minim 2% din total costurilor eligibile
Proiecte IMM:
-

• Societ i Comerciale – Întreprinderi Mici :
Contribu ie FEDR:
maxim 60% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 70% pentru celelalte Regiuni
Contribu ia proprie:
minim 40% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 30% pentru celelalte Regiuni
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• Societ i Comerciale – Întreprinderi Mijlocii :
- Contribu ie FEDR:
maxim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
maxim 60% pentru celelalte Regiuni
- Contribu ia proprie:
minim 50% pentru Reg Bucure ti Ilfov
minim 40% pentru celelalte Regiuni

Ajutor de stat
Intrucât IMM nu beneficiaz de fonduri de la bugetul de stat sau bugetele locale, ci
numai de fonduri comunitare, schemele de finan are a IMM în cadrul proiectelor
integrate de regenerare urban nu intr sub inciden a regulii ajutorului de stat;
Activit ile de reabilitare a cl dirilor de importan istoric finan ate în cadrul
proiectelor integrate nu intr sub inciden a ajutorului de stat chiar dac proprietarul
cl dirii contribuie la cofinan area proiectului;
Pot fi dou situa ii, ambele în afara ajutorului de stat:
• FEDR + contribu ie privat
• FEDR + contribu ie public (na ional i /sau local)
Respectarea principiilor durabilit ii i egalit ii anselor
Mediu
Aceast ax prioritar (domeniu de interven ie) con ine explicit activit i care s conduc
la îmbun t irea mediului în zonele urbane degradate: crearea de spa ii verzi, reabilitarea
termic a cl dirilor de locuit, introducerea unui transport ecologic, reabilitarea arealelor
degradate (terenuri degradate, situri industriale abandonate, etc), reabilitarea
infrastructurilor publice uzate.
Egalitatea de anse
Proiectele integrate de regenerare urban vor viza, prin componenta de promovare a
incluziunii sociale, sprijinirea grupurilor sociale marginalizate i dezavantajate. Vor fi
finan ate în cadrul proiectelor integrate de regenerare urban activit i care s sprijine
inser ia pe pia a muncii a persoanelor dezavantajate ( omeri, persoane cu o preg tire
insuficient , tineri, etc), în special prin cursuri de instruire i acordarea de locuin e sociale.
O aten ie special se va acorda persoanelor apar inând minorit ii rrome, pentru a le ajuta
s se integreze pe pia a muncii i a le asigura condi ii civilizate de locuire .
Societatea informa ional
În ceea ce prive te societatea informa ional , una dintre activit ile eligibile este dotarea cu
echipamente IT a cl dirilor publice reabilitate în cadrul proiectelor integrate de regenerare
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urban i acordarea de cursuri de instruire a popula iei pentru a putea utiliza serviciile
informatice de interes public.

III.6. Axa Prioritar 6: Asisten

Tehnic

Fundamentare i obiective
Pentru ca Programul Opera ional Regional s fie implementat în cele mai bune condi ii i s
se asigure calitatea i gradul de coeren al ac iunilor, precum i utilizarea eficient a
fondurilor alocate acestui program, este necesar ca Autoritatea de Management i
Organismele Intermediare s fie sprijinite prin intermediul asisten ei tehnice.
Asisten a tehnic se acord conform prevederilor art. 44 al propunerii Regulamentului
Consiliului privind dispozi iile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regional ,
Fondul Social European i Fondul de Coeziune, prezentat de Comisie (COM(2004)492
final, 14.7.2004), referitor la asisten a tehnic acordat Statelor Membre, în care se
men ioneaz : “pentru fiecare program opera ional, fondurile pot finan a activit i de
preg tire, management, monitorizare, evaluare, informare i control, precum i activit ile
pentru înt rirea capacit ii administrative privind implementarea Fondurilor Structurale”
Pentru a defini asisten a tehnic necesar implement rii Programului Opera ional Regional,
s-a luat în considerare Sistemul de Implementare al Programului Opera ional Regional,
integrat în documentul ce va fi transmis Comisiei Europene pentru începerea negocierilor.
Conform Hot rârii Guvernului Nr 402/2004, Autoritatea de Management pentru Programul
Opera ional Regional a fost desemnat Ministerul Integr rii Europene, prin intermediul
Direc iei Generale pentru Dezvoltare Regional , iar conform Hot rârii Guvernului Nr.
243/2006 s-a constituit Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional
Regional.
Organismele intermediare pentru implementarea domeniilor de interven ie ale Programului
Opera ional Regional sunt cele opt Agen ii pentru Dezvoltare Regional . Contractele de
servicii privind delegarea de atribu ii vor fi încheiate pe toat durata programului de c tre
Autoritatea de Management a POR cu fiecare Agen ie de Dezvoltare Regional .
Contractele vor include condi ii referitoare la:
•
•
•
•

Structura organiza ional a organismelor intermediare i separarea func iilor;
P strarea unui nivel corespunz tor al personalului calificat i monitorizarea
programelor de instruire;
Mentenan a re elelor informatice;
Atingerea unui standard recunoscut de management.
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Obiectiv
Obiectivul acestei axe prioritare îl constituie sprijinirea implement rii în condi ii de
eficien i transparen a Programului Opera ional Regional.
Acest obiectiv va fi atins prin intermediul Strategiei de Asisten
Comitetul de Monitorizare al Programului Opera ional Regional.

Tehnic aprobat de

Opera iuni i activit i eligibile (proiecte)
Sprijinirea implement rii,
Opera ional Regional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

managementului

i

evalu rii

Programului

sprijinirea Autorit ii de Management i a Organismelor intermediare (inclusiv costuri
de personal) în implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea i
dezvoltarea proiectelor, preg tirea, selec ia, monitorizarea, evaluarea, controlul i audit;
achizi ia i instalarea echipamentelor IT (altele decât cele procurate prin POAT)
necesare pentru managementul i implementarea programului;
achizi ia i instalarea echipamentelor birotice necesare pentru managementul i
implementarea programului;
sprijinirea organizatoric i logistic a Comitetului de Monitorizare a POR i a
celorlalte Comitete pentru POR;
evaluarea POR, inclusiv pentru urm toarea perioad de programare;
evalu rile pentru proiectele implementate, inclusiv evalu ri continue i la fa a locului;
elaborarea de studii pentru fundamentarea POR;
cheltuieli salariale ale personalului implicat în preg tirea, selec ia, evaluarea,
monitorizarea, controlul i auditul programului;
cursuri de training în vederea îmbun t irii cuno tin elor personalului din cadrul
Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare;
studii de impact pentru rapoartele anuale de implementare.
Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind POR

•
•
•
•
•
•
•

preg tirea i distribuirea materialelor informative i publicitare (documente oficiale
POR, manuale de proceduri, ghiduri ale solicitan ilor, bro uri, alte publica ii);
preg tirea i publicarea materialelor pentru pres ;
proiectarea i managementul web-site-ului, dezvoltarea i mentenan a site-ului;
organizarea de seminarii, evenimente;
preg tirea i distribuirea materialelor publicitare (obiecte, buletine informative, postere,
etc);
organizarea de conferin e, forumuri, prezent ri, caravane de informare, traininguri
pentru beneficiari;
evaluarea activit ilor de informare i publicitare, precum i a rezultatelor ob inute;
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•

informarea privind „bunele practici” pentru promovarea utiliz rii corecte i eficiente a
fondurilor publice.

Toate materialele publicitare i de informare vor avea siglele UE i POR.

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile vor fi în conformitate cu prevederile Regulamentelor Uniunii Europene,
detaliate în Ghidul solicitantului.

Durata opera iunilor (proiectelor)
2007-2013

Durata maxim de implementare a unui proiect
24 luni

Solicitan ii proiectelor
•
•
•

Autoritatea de Management a POR
Organismele intermediare POR
Alte structuri implicate în gestiunea POR

Grupuri int
Autoritatea de Management POR, Organismele Intermediare, alte structuri implicate
în gestiunea POR pentru activit i de implementare a POR;
Poten ialii beneficiari de proiecte de investi ii finan abile prin POR, organiza ii
economice, sociale i profesionale, publicul larg (pentru activit ile de informare i
publicitate).

Categorizarea interven iilor
•
Cod
82
83

Tema prioritar
Tema prioritar
Asisten tehnic
Preg tire, implementare, monitorizare i control
Evaluare i studii; informare i comunicare
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•
Cod
01
•
Cod
00

Forma de finan are
Forma de finan are
Asisten nerambursabil
Dimensiunea teritorial
Tipul de teritoriu
Nu se aplic

Criterii de evaluare strategic a proiectelor
•
•

Contribu ia proiectului la realizarea obiectivelor specifice ale Programului
Opera ional Regional 2007-2013;
Contribu ia proiectului la realizarea obiectivelor strategiei de asisten tehnic
pentru implementarea POR .

Criterii de eligibilitate i evaluare a proiectelor
Criterii de eligibilitate a proiectelor:
•
•
•
•
•
•
•

Proiectul trebuie s se încadreze în domeniile eligibile în cadrul Programului
Opera ional Regional;
Solicitantul de proiect dovede te calitatea de organism implicat în gestionarea POR;
Costurile financiare ale proiectului se încadreaz în limitele financiare prev zute;
Graficul pl ilor efectuate de c tre beneficiar c tre contractor s nu dep easc 30
iunie 2015;
Proiectul este în conformitate cu activit ile eligibile în cadrul axei prioritare 5;
Solicitantul s fie eligibil în cadrul axei prioritare 5;
Solicitantul trebuie s demonstreze capacitate administrativ de implementare a
proiectului.

Criterii de evaluare a proiectelor:
•
•
•
•

Justificarea necesit ii proiectului;
Rezultatele estimate ale implement rii proiectelor;
Corelarea cu etapele implement rii POR;
Complementaritatea cu alte proiecte în domeniul asisten ei tehnice, finan ate din
fonduri publice.
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Obiective cuantificate - Indicatori
Indicatori de Program

Unitate
de
m sur

Nivelul de
Baza

An de
baz

Output/Implementare
Comitete de monitorizare/
implementare
POR
organizate

Nr

0

2007

Participan i la cursurile de
training organizate

Nr.

0

2007

Activit i publicitare
informare

Nr.

0

2007

i de

Surs

Obiectiv
(2013)

Rapoarte
Monitorizare
POR/ Rapoarte
evaluare
Rapoarte
Monitorizare
POR/ Rapoarte
evaluare
Rapoarte
Monitorizare
POR/ Rapoarte
evaluare

Organismul competent care efectueaz pl ile c tre beneficiari
MIE - Direc ia de Certificare i Pl i Programe

M rimea aloc rilor financiare
•
•

Costul total minim al unui proiect:
3.000 Euro
Costul total maxim al unui proiect: 2.000.000 Euro

Planul financiar
Buget total
Contribu ia comunitar
(FEDR)
Contribu ia na ional

-

-Euro 115.590.000
98.250.000
17.340.000

Contribu ie FEDR 85 %
Buget de stat 15 %
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Ajutor de stat
Acest domeniu de interven ie nu intr sub inciden a ajutorului de stat.

Respectarea principiilor durabilit ii i egalit ii de anse
Protec ia mediului
Domeniile de interven ie vor contribui la mai buna implementare a principiilor dezvolt rii
durabile.
Egalitatea de anse
Domeniile de interven ie vor contribui la monitorizarea implement rii politicii privind
egalitatea de anse.
Societatea informa ional
Domeniile de interven ie vor promova aplicarea metodelor moderne de management prin
intermediul IT, precum i activit ile de informare i publicitate.
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