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Din Oltenia cum SVde?
Stadiul implementării Regio la finalul anului 2014
După 7 ani de la lansarea Programului Operațional Regional 2007-2013, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia oferă un bilanț al sprijinului de care regiunea a beneficiat prin intermediul
programului, numărând rezultate concrete, notabile, pe care beneficiarii noștri le-au înregistrat în urma
implementării proiectelor.

“Corelarea finanțărilor europene din perioada 2014-2020 cu cele
derulate în perioada 2007-2013, reprezintă o premisă important,
de care autoritățile publice locale din regiune trebuie să țină
cont în elaborarea portofoliilor de proiecte de investiții. Prin
învățarea lecțiilor din perioada anterioară de programare, și
printr-o constantă colaborare cu instituția noastră, potențialii
beneficiari vor putea pregăti mai bine documentele necesare
obținerii fondurilor europene.
Cu o experiența de peste șapte ani de implementare a celor peste
500 de proiecte contractate în regiune, ADR SV Oltenia își va
continua misiunea, sprijinind în continuare potențialii beneficiari
în accesarea noilor alocări financiare, disponibile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. În acest sens, în
prezent, ADR SV Oltenia organizează activități specifice prin
care își propune informarea și diseminarea documentelor de
planificare și programare pentru perioada 2014-2020 la nivel regional.

Marilena Bogheanu,
Directorul ADR SV OLTENIA

Deosebit de important pentru implementarea proiectelor contractate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, anul 2014 s-a
evidențiat prin prisma accelerării absorbției fondurilor alocate prin POR 2007-2013”, a declarat
doamna director a ADR SV Oltenia, Marilena Bogheanu.
Rezultatele implementării POR sunt deja vizibile și constau în investiții importante, după cum urmează:
Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor


În cadrul DMI 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană - au fost contractate 72 proiecte, în
valoare solicitată de peste 235,59 milioane euro (Poli de creștere - Municipiul Craiova - 16
proiecte contractate, în valoare de 103,01 milioane euro; Poli de dezvoltare urbană - Municipiul Râmnicu Vâlcea - 11 proiecte contractate, cu o valoare solicitată de 46,06 milioane euro;
Centre urbane - 45 proiecte contractate, în valoare solicitată de 86,52 milioane euro). Dintre
acestea, 45 proiecte sunt finalizate.



În cadrul DMI 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, au
fost contractate 18 proiecte, în valoare solicitată de 16,31 milioane euro.

Axa 2. Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport


În cadrul acestei axe s-au contractat 22 proiecte, cu o valoare solicitată de 187,20 milioane
euro. Dintre acestea, 15 proiecte sunt finalizate și număra rezultate concrete:
- 328,173 km drumuri judeţene reabilitate/modernizate
- 16,9 km străzi orăşeneşti reabilitate/modernizate
- 20,65 km şosele de centură reabilitate/construite
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Axa 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale


În cadrul acestei axe s-au contractat 122 proiecte, în valoare solicitată de 141,49 milioane euro, din care 54 proiecte sunt finalizate.



Indicatorii realizați până la acest moment (calulați doar pentru
proiectele finalizate):
- 5 unități medicale reabilitate/modernizate/echipate
- 25 centre sociale reabilitate/modernizate/echipate
- 54 unități mobile echipate
- 22 unități de învățământ reabilitate/modernizate/echipate
- 1 Campus preuniversitar reabilitat/extins/modernizat/echipat
- 1 Campus universitar reabilitat/extins/modernizat/echipat

Axa 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local


În cadrul acestei axe s-au contractat 287 proiecte, în valoare solicitată de 74,16 milioane euro, din care 223 proiecte sunt finalizate.



Indicatorii realizați până la acest moment (calulati doar pentru
proiectele finalizate):
- 8 structuri de sprijinire a afacerilor
- 215 microîntreprinderi sprijinite
- 989 locuri de muncă nou create

Axa 5: Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului


În cadrul acestei axe s-au contractat 41 proiecte, în valoare solicitată de 107,09 milioane euro, din care 16 proiecte sunt finalizate.



Indicatorii realizați până la acest moment (calulati doar pentru
proiectele finalizate):
- 5 obiective de patrimoniu cultural consolidate/restaurate/
valorificate
- 11 structuri de turism reabilitate, modernizate și extinse



125,94% grad de contractare



57,74% grad de absorbție



976 cereri de finanțare depuse, prin care se solicită 1,21 mld. euro



562 proiecte contractate



350 proiecte finalizate



761,90 mil. euro fonduri nerambursabile investite în economia regiunii

* Stadiul implementării POR 2007-2013 în Regiunea de dezvoltare SV Oltenia, la 31.12.2014

REGIO lasă în urmă rezultate concrete, ce merită promovate. Dincolo de cifre și
procente, rezultatele efective,
precum locurile de muncă
nou create, infrastructură de
transport modernizată,
structurile de afaceri nou
construite, clădirile publice spitale, școli, campusuri universitare modernizate, centrele sociale construite, echipamente pentru intervenții
în situații de urgență, centre
de afaceri nou înființate,
muzee și clădiri de patrimoniu reabilitate, investiții și
dotări semnificative în
spațiile de producție ale IMM
- urilor, puncte Salvamont,
proiecte de infrastructură
turistică în stațiuni balneoclimaterice, toate acestea
sunt cele care contează.
Suntem convinși că și Programul Operațional Regional 2014-2020, ale cărui
prevederi reflectă măsuricheie în ceea ce privește
creșterea durabilă și accelerarea coeziunii interne a
regiunilor, va fi un instrument important în continuarea eforturilor de atingere
a obiectivelor Strategiei Europa 2020, orientate către o
creștere inteligentă, durabilă
și favorabilă incluziunii.
Marilena Bogheanu,
Director ADR SV OLTENIA
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Finanțare pentru infrastructura de transport regională,
prin Progrmul Operațional Regional 2014-2020
Programul Operațional Regional 2014-2020 va finanța, prin
Axa Prioritară 6, modernizarea infrastructurii de transport
rutier pentru conectarea la rețeaua TEN-T, prin intervenții
de tipul Reabilitarea și modernizarea rețelelor de drumuri
de importanță regională/locală, iar Autoritatea de Management pentru POR propune ca proiectele strategice identificate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare să fie finanțate
cu prioritate din POR 2014-2014 și să fie incluse ca anexă în
Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 și implicit, aprobate de către Consiliul de Dezvoltare Regională.
În acest context, în data de 16 decembrie 2014, ADR SV
Oltenia a organizat o întâlnire de lucru în vederea revizuirii și consolidării portofoliului de proiecte
strategice al regiunii în ceea ce privește infrastructura de transport, la care a fost invitat să participe
domnul Sava Chișer, reprezentantul AM POR - Direcția Generală Programe Europene, care a furnizat
recomandări și informații specializate siautoritatilor publice pe acesta temă.
Ca urmare a acestei întâlniri, ADR SV Oltenia a solicitat Consiliilor Județene să transmită principalele
proiecte prioritare privind infrastructura de transport (drumuri județene) care vor fi propuse spre
finanțare din POR 2014-2020, ierarhizate în ordinea importanței. În urma răspunsurilor primite, ADR SV
Oltenia a realizat o situație centralizată cu propunerile de proiecte transmise, inclusiv o reprezentare
grafică a acestora.
Având în vedere cele menționate mai sus, ADR SV Oltenia a organizat miercuri, 11 februarie 2015, o
întâlnire preliminară, pentru a stabili lista finală a proiectelor strategice la nivelul regiunii Sud-Vest, în
vederea aprobării acesteia în cadrul ședinței Consiliului pentru Dezvoltare Regională ce va avea loc la
sfârșitul lunii februarie.
La eveniment au participat reprezentanți ai ADR SV și ai consiliilor județene, după cum urmează:







ADR SV Oltenia - dna director Marilena Bogheanu, dna Marilena Alecu, dl. Dorian Delureanu, dna
Magda Lungu, dna Simona Covrescu, dna Elena Mayer
Consiliul Județean Dolj - dl. vicepreședinte Cristinel Iovan, dna director Ileana Majină
Consiliul Județean Gorj - dl. vicepreședinte Ciprian Florescu, dna director Claudia Giurgiulescu,
dl. director Cornel Cimpoieru
Consiliul Județean Mehedinți- dl. vicepreședinte Aladin Georgescu, dna director Silvia Trancă
Consiliul Județean Olt - dl. vicepreședinte Marius Oprescu, dna Daniela Lungu, șef serviciu
Consiliul Județean Vâlcea - dl. vicepreședinte Gheorghe Păsat, dna director Carmen Alexandrescu
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In cadrul întâlnirii, la propunerea ADR SV Oltenia, reprezentanții
Consiliilor Județene au convenit să transmită o serie de propuneri
pentru îmbunătățirea procesului de implementare a proiectelor
finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 respectiv:






utilizarea contractelor de proiectare și execuție;
măsuri pentru îmbunătățirea calității serviciilor de dirigenție
de șantier și responsabilizarea diriginților de șantier;
eligibilitatea proiectelor/cheltuielilor pentru care s-au demarat procedurile de achiziție și/sau au început lucrările de
execuție după data de 1 ianuarie 2015, înainte de semnarea
contractului de finanțare;
creșterea alocării financiare prin POR 2014-2020 pentru regiunea SV Oltenia.

Participanții la întâlnire au mai semnalat și alte aspecte legate de
îmbunătățirea procesului de implementare a proiectelor, respectiv:











proiectarea să reprezinte o cheltuială eligibilă;
modificarea legislației ISC;
cheltuieli eligibile pentru investițiile începute de la 1
ianuarie 2015;
elaborarea unui Manual de bune practici pentru implementarea proiectelor, armonizat și avizat de audit;
prea multe instrucțiuni emise de AM POR;
lipsa de comunicare între AM POR și beneficiari;
armonizarea punctelor de vedere între instituțiile de control
(audit, AM-uri, etc);
AM-ul nu certifică în termen achizițiile, neavând termene
pentru verificarea achizițiilor, chiar și după finalizarea
proiectelor;
lipsa transparenței în verificările realizate de audit. Nu sunt
prezentante concluziile misiunilor de audit. Oferirea
posibilității de conciliere la finalizarea misiunilor de audit.

Toate aceste propuneri vor fi transmise MFE și MDRAP pentru a
solicita un punct de vedere legat de aspectele identificate.
Autoritatea de Management pentru POR propune ca proiectele
strategice identificate la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare să fie
finanțate cu prioritate din POR 2014-2014 și să fie incluse că anexă în Planul de Dezvoltare Regională 2014
-2020 și aprobate de către Consiliul de Dezvoltare Regională. Recomandarea reprezentanților Directei
Generale Programe Europene din cadrul MDRAP a fost ca un proiect strategic să reprezinte o investiție pe
raza mai multor județe, pe un singur traseu de imporanță regională sau să fie un drum de importanță regională, să aibă minim 20 km lungime, valoare minimă orientativă de 10 mil euro, conectivitate directă
sau indirectă (prin intermediul unui DN deja modernizat / în stare bună) la TEN-T.
În baza acestor considerente, trebuie realizată o prioritizare foarte strictă a proiectelor (inclusiv a celor
strategice), destinate finanțării din POR în limita a maxim 150% din alocarea regională și un număr de
maxim 550 kilometri drum prioritizați la nivelul regiunii, inclusiv SUERD. Reprezentanții Consiliilor
Județene prezenți la întâlnire au analizat harta cu proiectele reprezentatate și au agreeat o listă cu trei
trasee regionale/proiecte strategice care vor fi finanțate cu prioritate din POR 2014-2020, Axa 6.
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Întâlnire de lucru regională privind sprijinirea regenerării economice și sociale
a comunităților defavorizate din mediul urban, finanțată din POR 2014-2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice (MDRAP) și Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat luni, 16 februarie 2015,
în Sala de Consiliu a Facultății de Drept și Științe Sociale din Craiova, reuniunea de lucru privind regenerarea economică și socială a comunităților defavorizate din mediul urban, finanțată din POR 20142020.
La acest eveniment au participat peste 50 de persoane—reprezentanți ai autorităţilor publice locale,
ai instituţiilor locale privind asistenţa sociala şi ai inspectoratelor şcolare precum şi ai organismelor neguvernamentale cu relevanță pentru acest domeniu, de la nivelul regiunii SV Oltenia.
Din partea organizatorilor, au susținut prezentări: Marilena Alecu- șef departament Politici Regionale și
Comunicare în cadrul ADR SV Oltenia, Anton Enachescu- expert , Ministerul Fondurilor Europene, Direcția
Generală de Analiză, Programare și Evaluare
-responsabil în ceea ce privește instrumentele teritoriale
(ÎȚI, CLLD etc.), Steluța Jalia- manager public, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
Direcția Generală Programe Europene, serviciul Planificare -€responsabil programare POR , axa de CLLD,
Florin Botonogu- reprezentant ONG “Policy Center for Roma and Minorities” - membru afiliat ERGO Network (European Roma Grassroot Organisation), organizație activă în lupta împotriva discriminării romilor
în UE.
POR 2014- 2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervenților financiare în anumite
priorități de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea
activităților de implementare a programului. De asemenea, prin POR 2014-2020 se finanțează în mod complementar anumite strategii și instrumente de dezvoltare teritorială (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - SUERD, investiții teritoriale integrate cu privire la Delta Dunării - ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității –CLLD).
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Instrumentul de Dezvoltare Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunităţii (CLLD) prevăzut
în Acordul de Parteneriat semnat cu Comisia Europeană, urmează a fi utilizat în scopul promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei în
comunitățile marginalizate. În acest sens, Programul Operațional Regional 2014 - 2020 (prin
Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban) și Programul Operațional
Capital Uman 2014 - 2020 (prin Axa Prioritară 5 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea
Comunității) vor pune la dispoziție alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru orașe cu o populație
de peste 20.000 de locuitori.
Prin Axa prioritară 9- „Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban” a POR pot fi realizate investiţii în domenii precum: infrastructura de locuințe sociale; infrastructura de servicii integrate medicale și sociale (centre comunitare integrate socio-medicale); infrastructura de educație; infrastructura de economie socială; infrastructura de sport, agrement şi activităţi
cultural-comunitare; infrastructurile aferente spaţiilor publice urbane modernizate etc..
Axa prioritară 5- „Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii” a POCU are ca obiectiv
reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie. Sprijinul acordat va viza, pe de o parte, elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, inclusiv identificarea și dezvoltarea proiectelor relevante pentru
soluționarea problemelor comunităților vizate, și, pe de altă parte, implementarea efectivă a strategiilor.
Având în vedere perioada lungă necesară
demersurilor premergătoare depunerii proiectelor (înființarea grupurilor de acțiune locală,
consultarea partenerilor relevanți de la nivel
local, elaborarea strategiei de dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte aferente,
etc) ADR SV Oltenia consideră necesar ca
procesul de formare asupra acestui mecanism
să demareze cât mai curând posibil. În acest
sens, participanților la eveniment le-au fost
prezentate aspecte relevante cu privire la:
scopul instrumentului CLLD, legislația aferentă, principalele componente ale CLLD, constituirea Grupurilor de Acțiune Locală, consultarea partenerilor relevanți de la nivel local, elaborarea
strategiei de dezvoltare locală și a portofoliului de proiecte aferente precum și modul de utilizare a fondurilor în cadrul acestui instrument.
În conformitate cu atribuțiile ce îi revin, Agenția pentru Dezvoltare Regioanale Sud-Vest Oltenia asigură
asistență tehnică pentru potențialii beneficiari și beneficiari și informează permanent publicul larg cu
privire la oportunitățile de finanțare disponibile la nivelul regiunii.
Evenimentul a făcut parte din campania de informare asupra modului de utilizare a instrumentului CLLD
de către comunitățile locale, demarată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și
Ministerul Fondurilor Europene.
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Teodorovici: Proiectele care riscă să nu fie finalizate vor fi împărțite în etape,
hhhhhh unele dintre etape urmând să fie rambursate din fondurile 2014-2020”
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, s-a aflat în data de
27 ianuarie 2015, într-o vizită oficială la Bruxelles. În cadrul acestei
vizite, s-a întâlnit cu Corina Crețu, Comisarul European pentru Politică Regională, și a participat la întâlnirea anuală dintre Autoritățile
de Management din România și serviciile Comisiei Europene.
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre soluțiile pentru optimizarea utilizării fondurilor europene și pentru accelerarea absorbției.
Proiectele vor fi împărțite în două etape de implementare, pentru a solicita decontarea cheltuielilor
eligibile făcute până la finalul anului 2015 din fondurile alocate pentru perioada de programare 2007 2013. Sumele cheltuite în a două etapă a implementării acestor proiecte vor fi rambursate din fondurile
alocate României pentru perioada de programare 2014 - 2020. Pentru a accelera absorbția în acest an,
ultimul în care mai putem cheltui fondurile alocate României pentru perioada de programare 2007 -€“
2013, identificam proiecte finanțate din surse publice, care pot fi finalizate până la sfârșitul anului
2015, pentru a solicita decontarea acestora din fondurile UE”, a declarat ministrul Eugen Teodorovici.
Sursa: www.fonduri-structurale.ro

România a crescut în ochii CE și capătă o nouă estimare economică
Comisia Europeană (CE) și-a îmbunătățit estimările privind creșterea economică a României în 2015 până
la 2,7%, față de avansul de 2,4% pe care îl preconiza în luna noiembrie, conform previziunilor de iarnă
publicate joi de executivul comunitar. Creșterea economică în România este prognozată să rămână
peste potențial la 2,7% în 2015 și 2,9% în 2016, susținută de cererea internă și revenirea graduală a
economiei globale.
Consumul privat este așteptat să rămână robust, pe măsură ce creșterea salariilor, inflația scăzută,
scăderea dobânzilor și îmbunătățirea condițiilor de pe piață muncii sunt factori care susțin puterea de
cumpărare a gospodăriilor", se arată în raportul Comisiei Europene, citat de Agerpres.
În ceea ce privește Uniunea Europeană, prognozele de iarnă ale CE estimează că, pentru prima dată
după 2007, toate statele membre UE ar urmă să înregistreze creștere economică în acest an, aceasta
urmând să se accelereze în 2016. Pentru 2015, creșterea economică a UE și a zonei euro este prognozată
la 1,7%, respectiv 1,3%, urmând că în 2016 să avanseze până la 2,1%, respectiv 1,9%.
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Corina Creţu: Fondurile de dezvoltare regională trebuie folosite cu prioritate
pentru rezolvarea problemei sărăciei în România
“Drumurile şi autostrăzile sunt impor-

tante pentru România, dar la fel de
importantă trebuie să fie combaterea
sărăciei”, a precizat Corina Creţu in
intalnirea ce a avut loc joi, 15 ianuarie
cu Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice din România.
“Cu peste 40% din populaţie aflată la
limita sărăciei şi a excluderii sociale,
România are de gestionat o prolemă
socială foarte gravă, iar fondurile de dezvoltare regională trebuie folosite cu prioritate pentru
rezolvarea acestei probleme”. „Salut preocuparea doamnei ministru pentru categoriile sociale
defavorizate din România şi eforturile depuse de dumneaei pentru ameliorarea situației acestora”, a declarat comisarul european.
În comunicat se precizează că Romania este ţara cu cei mai mulţi copii abandonaţi din Europa,
acest fapt determinând Comisia Europeană să urmarească cu mare atenţie problema saraciei.
„În legătură cu aceşti copii, Comisia Europeană are o politică foarte fermă de încurajarea trecerii de la centrele de tip vechi de
tip orfelinat la creşterea lor în case de tip
familial, iar eu însămi m-am exprimat, în
repetate rânduri, în legătură cu acest imperativ” a mai precizat comisarul Corina
Cretu.
Sursa: AGERPRES.RO
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Instrucțiunea AM POR nr. 125, cu privire
la modificarea prevederilor Manualului de
proceduri MIIIAMOI Ediția 2, Revizuirea 10
Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional 2007-2013 (AM POR) din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, a emis în data de
13.01.2015, Instructiunea nr.125, cu privire la
modificarea prevederilor Manualului de proceduri MIIIAMOI, Ediția 2, Revizuirea 10.

Instrucțiunile AM POR nr.127 și 128 privind
procesul de evaluare, selecție și contractare
Autoritatea de Management pentru Programul
Operațional Regional 2007-2013 (AM POR) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, a emis în data de 02.02.2015,
Instructiunile nr.127 și 128, cu privire la procesul
de evaluare, selecție și contractare în cadrul POR
2007-2013.
Instrucțiunea nr. 127 stabilește termenele limită
privind finalizarea/încetarea procesului de
evaluare, selecție și contractare pentru proiectele
depuse în cadrul POR 2007-2013.

POR: Instrucțiune privind modificarea manualului de verificare a achizițiilor publice
AM POR a emis Instrucțiunea nr. 126/03.02.2015
privind modificarea prevederilor Manualului de
proceduri PO/M VI/AM, Manualului de verificare a
achizițiilor publice și a conflictului de interese și a
Listei de verificare a procedurii aplicate de beneficiarii privați pentru atribuirea contractelor finanțate
din instrumente structurale cu o valoare estimată
sub pragul valoric prevăzut de OUG nr. 34/2006 a
Conform prevederilor OMFP nr. 1120/2013.







13 februarie 2015 - stoparea depunerii de proiecte
pentru toate apelurile rămase deschise în cadrul
POR 2007-2013; data limită pentru luarea în calcul
a economiilor conform OUG 64/2009
27 februarie 2015 - data limită pentru depunerea
proiectelor tehnice la OI
13 martie 2015 - data limită pentru efectuarea
etapei de vizită la fața locului
10 aprilie 2015 - data limită pentru transmiterea
documentațiilor de contractare la AM POR
29 mai 2015 - data limită pentru semnarea
documentațiilor de contractare la nivelul MDRAP

Instrucțiunea nr. 128 detaliază pașii și modificările
procedurale în vederea aplicării intructiunii nr. 126
privind finalizarea/încetarea procesului de
evaluare, selecție și contractare pentru proiectele
depuse în cadrul POR 2007-2013.

Instrucțiunea AM POR nr.129 privind suspendarea DMI 5.2- pentru infrastructura de turism
de utilitate publică (care nu intră sub incidența ajutorului de stat)
Prezenta instructiune stabileste, începând cu data de 18 februarie 2015, stoparea depunerii de proiecte
pentru apelul deschis în cadrul axei prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă şl prorrtezarea turismului, DMI
5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pantru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, regiunile de dezvoltare Nord -Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru - pentru infrastructura de turism de utilitate publică.

Instrucțiunea AM POR nr.130 privind implementarea mecanismului decontării cererilor de
plată pentru proiectele depuse în cadrul POR 207-2013
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 (AM POR), a emis în
data de 12.02.2015, Instructiunea nr.130, cu privire la implementarea mecanismului decontării cererilor de plată pentru proiectele depuse în cadrul POR 207-2013
* documentele pot fi consultate accesand pagina web a Agentiei, dedicata Programului Operational Regional por.adroltenia.ro
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Situaţia implementării POR în regiunea Sud-Vest Oltenia
28 februarie 2015mmmm

Până la data de 28 februarie 2015 la sediul ADR SV Oltenia au fost depuse 975 proiecte pentru finanțare
prin POR în valoare solicitată de 1,20 miliarde euro, 368 proiecte fiind respinse sau retrase de către
solicitant. Dintre cele 607 proiecte rămase:
- 563 proiecte au fost contractate, în valoare solicitată de 774,09 milioane euro, dintre care
42 contracte au fost reziliate.
- 45 proiecte se află în diferite etape de evaluare / precontractare / în lista de rezervă.
1 euro = 4,42 lei
Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie (DMI)

Observaţii

Axa 1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

- buget alocat: 185,3 milioane euro

Pentru sub-domeniul de intervenţie Centre Urbane, termenul
limită de depunere a fost 31 martie 2009, ora 16.00.

● Poli de creştere
- 18 proiecte depuse in valoare solicitată de 138,02 milioane euro
- 17 proiecte contractate in valoare de 115,06 milioane euro
- 1 proiect respins
- asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 20,68 mill euro
● Poli de dezvoltare urbana
- 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 59,31 milioane euro
- 2 proiecte respinse
- 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 46,06 milioane euro.
- 5 proiecte finalizate
● Centre urbane
- 51 proiecte depuse in valoare solicitata de 92,96 milioane euro
- 6 proiecte respinse
- 45 proiecte contractate in valoare solicitata de 86,52 milioane euro
- 37 proiecte finalizate

1.2 Sprijinirea investițiilor în eficientă energetică a blocurilor de
locuințe

- buget alocat: 12,27 milioane euro
-

Începând cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri
de finanțare, depunerea fiind continuă, până la depășirea cu
50% a alocării financiare

31 cereri de finantare depuse in valoare solicitata de 28,18 milioane euro.
1 cerere de finantare respinsa.
18 cereri de finantare contractate in valoare solicitata de 16,31 milioane euro.
asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 12 cereri de finantare ramase: 29,49 mil euro.

Axa 2. Îmbunătăţirea infrastructurii regionale si locale de transport
2.1. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene,
străzi urbane, inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de
centură.
Începând cu data de 16 octombrie 2008, ora 16:00 a fost
sistată depunerea de proiecte întrucât valoarea proiectelor
depuse a depășit cu mai mult de 50% alocarea regională

- buget alocat: 130,72 milioane euro
-

49 proiecte depuse in valoare solicitata de 332,24 milioane euro
16 proiecte respinse sau retrase de solicitant
22 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 187,34 milioane euro
asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 11 proiecte ramase: 73,02milioane euro

Axa 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
3.1.
Reabilitarea/modernizarea/
serviciilor de sănătate;

echiparea

infrastructurii

Începând cu data de 22 februarie 2010, ora 16:00 a fost
sistată depunerea de proiecte întrucât valoarea proiectelor
depuse a depășit cu mai mult de 50% alocarea regională

- buget alocat: 34,34 milioane euro
- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 55,55 milioane euro
- 3 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,65 milioane euro
- 5 proiecte finalizate
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3.2. Reabilitarea/modernizarea/
infrastructurii serviciilor sociale;

dezvoltarea

și

echiparea

- buget alocat: 13,25 milioane euro

Începând cu data de 30 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost
sistată depunerea de proiecte întrucât valoarea proiectelor
depuse a depășit cu mai mult de 50% alocarea regională.

- 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 28,37milioane euro
- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 34 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 16,26 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 5 proiecte ramase: 2,49 milioane euro
- 27 proiecte finalizate

3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale
de interventie in situatii de urgenta;

- buget alocat : 13,25 milioane euro
- 3 proiecte depuse in valoare solicitata de 14,46 milioane euro
- 3 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 14,43 milioane euro
- 2 proiecte finalizate

3.4. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesionala continua;
Incepand cu data de 26 noiembrie 2009, ora 16:00 a fost sistata
depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a
depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

- buget alocat: 61,32 milioane euro
- 96 proiecte depuse in valoare solicitata de 116,53 milioane euro
- 14 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 72 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 77,15 milioane euro,
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 19,64 milioane euro
- 24 proiecte finalizate

Axa 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
4.1. Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor;

- buget alocat: 36,54 milioane euro

Incepand cu data de 1 noiembrie 2010, ora 12:00 va fi sistata
depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a
depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

-

4.2. Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si
pregatirea pentru noi activitati;

- buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.

36 proiecte depuse in valoare solicitata de 105,77 milioane euro
23 proiecte respinse sau retrase de solicitant
13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 34,54 milioane euro
3 contract reziliat in valoare de 14,82 milioane euro
9 proiecte finalizate

Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.

- 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,68 milioane euro.
- 1 proiect respins

4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

- buget alocat: 37,43 milioane euro

Incepand cu data de 25 octombrie 2010, ora 12:00 va fi sistata
depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a
depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

- 537 proiecte depuse in valoare solicitata de 74,01 milioane euro
- 263 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 274 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 39,62 milioane euro
- 36 contracte reziliate in valoare solicitata de 4,58 milioane euro
- 222 proiecte finalizate

Axa 5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
5.1. Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural;
crearea si modernizarea infrastructurilor conexe;
Incepand cu data de 24 septembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse
a depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

5.2. Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor
specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu
potential turistic;
Incepand cu data de 23 octombrie 2012, pot fi depuse cereri de
finantare, alocarea regionala fiind de 14,23 milioane euro.
Depunerea este continua, pana la depasirea cu 50% a alocarii
financiare.

- buget alocat: 34,01 milioane euro
- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 52,13 milioane euro
- 1 proiect respins
- 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 39,80 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 11,76 milioane euro
- 6 proiecte finalizate
- buget alocat: 46,54 milioane euro
- 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 108,69 milioane euro
- 22 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 30 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 67,29 milioane euro
- 3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,62 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 2 proiecte ramase: 2,95 milioane euro
- 11 proiecte finalizate
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