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POR 2014-2020 – un program complex, menit să atingă obiectivele
tematice europene, în vederea susținerii dezvoltării comunităților locale
Asumarea rolului de Organism Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013, a reprezentat pentru Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia multă implicare, devotament și responsabilitate. Prin eforturi susținute,
de menținere a legăturilor parteneriale cu administrația publică, mediul de afaceri și societatea civilă, ne-am propus ca
obiectiv principal acordarea de asistență tehnică specifică entităților interesate în accesarea fondurilor și implementarea
proiectelor, care să corespundă cerințelor programului și nevoilor identificate la nivelul comunităților.
Cei 17 ani de expertiză în domeniul gestionării fondurilor europene nerambursabile, precum și rezultatele înregistrate,
vin să demonstreze performanţa în ascensiunea instituţiei. Prin experiență acumulată, provocări, obstacole depășite
și lecții învățate, ADR Sud-Vest Oltenia a devenit forța motrice a dezvoltării durabile a regiunii.
Programul Operațional Regional 2014-2020, ce succede Programul Operațional Regional 2007-2013, își propune ca
obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, ce pot asigura o creștere sustenabilă a regiunilor
de dezvoltare, astfel încât să devină capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de
inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Acesta va continua să finanțeze tipurile de investiții aferente perioadei 2007-2013 - infrastructură socială, de sănătate
şi educaţională, IMM-uri, drumuri județene și turism - dar va finanța și noi categorii de proiecte, ce vor viza investiții
pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea transferului tehnologic, sprijinirea
eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, regenerarea economică
a comunităților defavorizate și, nu în ultimul rând, construirea a trei spitale regionale, din care unul în Craiova. POR
2014-2020 acoperă 9 dintre cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene, obiectivele sale fiind transpuse în cadrul celor 12 axe prioritare ale
programului. Alocarea financiară a POR 2014-2020 este de 8,25 miliarde Euro, reprezentând o creștere cu peste 70% față de finanțarea prin POR 2007-2013.
Programul Operațional Regional 2014-2020 este gestionat la nivel național de Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și de Agenția
pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea programului la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia.
Pentru pregătirea acestui exercițiu financiar, începând cu anul 2012, ADR SV Oltenia a coordonat întreg procesul de programare strategică și a elaborat, în consultare cu partenerii regionali,
Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 și Strategia de Dezvoltare a regiunii. Aceste documente conțin, pe lângă analiza socio-economică și prioritățile de dezvoltare, un portofoliu substanțial,
de peste 900 de proiecte, ce vizează domenii diverse, precum: infrastructura de transport, infrastructura socială, infrastructura educațională, infrastructura de sănătate, eficiența energetică,
protecția mediului, competitivitate economică, CDI, resurse umane, piața muncii, servicii sociale, agricultură și dezvoltare rurală, turism și dezvoltare durabilă, dezvoltare urbană. Implementarea
acestora, din diverse surse de finanțare, ar putea genera dezvoltarea comunităților locale.
Pentru a crea premisele dezvoltării unui număr cât mai mare de proiecte mature şi de calitate, ADR Sud-Vest Oltenia va asigura diseminarea informatiilor privind oportunitățile de finanțare oferite
de POR, prin organizarea unor evenimente la nivel regional și județean, prin anunțuri în mass media și pe site-ul instituției, precum și prin acordarea de asistență tehnică în cadrul biroului helpdesk.
Suntem convinși că Programul Operațional Regional 2014-2020, ale cărui priorități de investiții reflectă abordări noi în ceea ce privește modernizarea infrastructurii regionale și sprijinirea
mediului de afaceri, va constitui un instrument important în continuarea eforturilor de atingere a obiectivelor Strategiei Uniunii Europene, orientate către o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii socio-economice.
Ne propunem ca și în această perioadă de programare să înregistrăm un nivel ridicat al ratei de supracontractare, atins în procent de 130% față de suma alocată regiunii în cadrul POR 20072013, precum și un nivel de absorbție considerabil, astfel încât să reușim, împreună cu potențialii beneficiari, să atragem sume importante în regiune.
Felicităm pe această cale beneficiarii POR 2007-2013 pentru eforturile financiare susținute și pentru modul în care au reușit să mobilizeze resursele umane în vederea depunerii și implementării
proiectelor de succes. Suntem încredințați că, în actuala perioadă de programare 2014-2020, atât autoritățile publice, cât și celelalte entități beneficiare ale POR, vor reuși să fructifice experiența
dobândită, în vederea obținerii unor rezultate cât mai bune în implementarea proiectelor. Ne manifestăm disponibilitatea de a sprijini potențialii beneficiari în pregătirea și materializarea
proiectelor de investiții ce pot contribui la atingerea obiectivelor de dezvoltare economică și socială ale Olteniei.

Marilena Bogheanu

Director General ADR SV OLTENIA
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Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional (POR) 2007-2013 și este unul dintre programele prin care
România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada
actuală de programare.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice, iar la nivel regional, de Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR), în calitate de Organisme Intermediare.
Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia Organism
Intermediar pentru POR

AM POR are responsabilitatea managementului, gestionării și implementării
asistenței financiare alocate acestui program.

În calitatea sa de Organism Intermediar pentru REGIO (Programul
Operaţional Regional), ADR SV Oltenia oferă servicii tehnice pentru
implementarea programelor pentru dezvoltare regională, în colaborare
cu Comisia Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.

Principale atribuții:
• Elaborează Programul Operațional și documentul cadru de implementare,
în corelare cu obiectivele și prioritățile stabilite prin Planul Național de
Dezvoltare și asigură implementarea acestora;
• Elaboreaza și actualizează Manualul de proceduri interne, ghidurile și
alte documente, în funcție de nevoile programului;
• Elaborează criteriile de selecție și metodologia de evaluare a proiectelor
și le supune aprobării Comitetului de Monitorizare;
• Dezvoltă capacitatea de gestionare eficientă și de realizare a parteneriatelor în cadrul structurilor implicate în implementarea POR;
• Verifică la fața locului proiectele finanțate prin POR;
• Desfășoară evaluări permanente și ad-hoc ale POR.
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Principale atribuții:
• Programare;
• Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor;
• Verificarea achiziţiilor şi a cererilor de rambursare şi plată;
• Monitorizarea proiectelor;
• Informare şi comunicare;
• Sprijin pentru potenţiali beneficiari/ beneficiari.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 - 2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020
Spre deosebire de POR 2007-2013, Programul Operaţional Regional 2014-2020
include de două ori mai multe axe prioritare (12 față de 6), o alocare financiară
cu peste 70% mai mare faţă de perioada anterioară de programare bugetară
(8,25 miliarde de Euro, cu 3,54 miliarde de Euro mai mult decât Regio 2007–
2013), tipuri noi de investiţii şi, cel mai important, ţinte şi indicatori mai clar
definiţi și monitorizați.

POR 2014-2020 asigură, în cadrul axelor prioritare propuse, corelarea
consolidată între dezvoltarea regională, abordarea teritorială și intervențiile
specifice, prioritățile de investiții selectate și obiectivele lor specifice,
concentrând investițiile propuse în scopul maximizării rezultatelor așteptate.
Strategia POR s-a construit prin promovarea unui mix adecvat de politici,
adaptând o parte din intervențiile relevante planificate la nevoile și potențialul
Programul Operaţional Regional 2014-2020 își propune ca obiectiv general local și regional, și asigurând, pentru alte tipuri de acțiuni, o abordare națională
creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale coerentă.
comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,
a condițiilor de infrastructură și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare
sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
POR 2014-2020 s-a construit pe o abordare de tip bottom up, dar și top-down,
în largi parteneriate, pentru asigurarea corelării cu PDR, precum și cu strategiile
naționale sectoriale și documentele europene relevante.
Aceste obiective sunt traduse în 12 axe prioritare, care au în total o alocare
estimată de 8,25 miliarde Euro, din care 6,7 miliarde de Euro reprezintă sprijinul
UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde
de Euro - contribuția națională:
• Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic;
• Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii;
• Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute
de carbon;
• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;
• Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
• Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță
regională;
• Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului;
• Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale;
• Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban;
• Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;
• Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a
proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară;
• Axa prioritară 12: Asistență tehnică;
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Ce aduce nou POR 2014-2020?
Mai mulți bani și mai multe domenii de finanțare

Spre deosebire de perioada anterioară de programare bugetară, noul POR 2014-2020
are o alocare totală de 8,25 miliarde de Euro, cu 3,54 miliarde de Euro mai mult decât
Regio 2007–2013, și un număr dublu de axe prioritare – 12 față de 6.

Noi tipuri de investiţii finanțate:
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• Cercetare, dezvoltare și inovare pentru IMM, prin centre de transfer tehnologic:
Centrele de transfer tehnologic (CTT) constituie una dintre noutățile absolute ale
noului program, ca tip de investiții care stimulează inovarea, pentru a introduce în
circuitul economic rezultatele cercetării, transformate în produse, procese și servicii
noi sau îmbunătățite.
• Incubatoare de afaceri: pe lângă sprijinul oferit direct companiilor, se vor acorda
facilități pentru companii nou înfiinţate prin intermediul incubatoarelor de afaceri.
• Eficienţa energetică, inclusiv a clădirilor publice: Dacă prin Regio 2007-2013 s-a
început anveloparea blocurilor de locuinţe şi refacerea izolaţiilor acestora, prin POR
2014-2020 se vor finanța proiecte complexe, ce presupun folosirea unor tehnologii
noi, care să crească eficienţa energetică. Pe lângă clădirile rezidenţiale, noul program
include acum în proiectele de eficiență energetică şi clădirile publice, precum și
iluminatul public.
• Creșterea mobilității urbane: scopul este acela de a avea un transport eficient, care
să-i determine pe cetăţeni să renunţe la maşina personală şi să apeleze la transportul
public, cât mai prietenos cu mediul.
• Infrastructura educaţională pentru preșcolari: spre deosebire de Regio 2007-2013,
când se modernizau sau reabilitau doar structuri din învăţământul primar, gimnazial,
liceal şi universitar, noul program include şi reabilitarea şi modernizarea clădirilor
utilizate în educaţia ante şi preşcolară (creșe și grădinițe).
• Infrastructura de sănătate - construirea şi dotarea spitalelor regionale: sănătatea va
beneficia de construcția și echiparea a trei spitale regionale, precum și de reabilitarea
și modernizarea unităților de primiri urgență din spitalele județene, ceea ce reprezință
o noutate față de vechiul Regio, în care se reabilitau și modernizau doar spitale și
ambulatorii.
• Infrastructura socială - centre comunitare integrate socio-medicale, care vor oferi
atât servicii sociale, cât și medicale, față de centrele sociale reabilitate în programul
Regio 2007-2013, prin care se ofereau doar servicii sociale.
• Infrastructura rutieră - modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene, care fac
legătura cu reţelele de transport european (TEN-T).
• Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC): faţă de Regio
2007-2013, unde intervenţiile în tipurile de zone defavorizate au fost realizate fie de
autorităţile publice locale, fie de reprezentanţi ai societăţii civile, noul Regio propune o
abordare integrată. Astfel, comunitățile marginalizate vor putea implementa proiecte

de incluziune socială şi combatere a sărăciei pe baza unor strategii de dezvoltare
locală. Aceste proiecte pot primi finanțate din POR 2014-2020 (prin Axa Prioritară 9
- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul
urban) şi din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 (Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).
• Înregistrarea proprietăţilor din mediul rural în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte
Funciară: POR 2014-2020 va cofinanța, prin axa prioritară 11, o parte din Programul
Național de Cadastru și Carte Funciară al României.
• Investiţiile Teritoriale Integrate (ITI): acestea permit intervenţii concentrate şi
corelate pe mai multe domenii dintr-o singură zonă, pentru dezvoltarea integrată a
acesteia.

Rezerva de performanţă:

• O noutate absolută este rezerva de performanţă a programului, în cuantum de 6%,
care va putea fi folosită doar după 2018, când Comisia Europeană va evalua fiecare
program în parte și va decide performanța obținută în utilizarea fondurilor puse la
dispoziție.

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării

• POR 2014-2020 va contribui la implementarea SUERD, prin promovarea unor
investiţii în conformitate cu ariile prioritare SUERD şi concentrarea acestora în cele 12
județe riverane Dunării. Județele Dolj, Olt și Mehedinți din regiunea Sud-Vest Oltenia
sunt eligibile.

Noi elemente pentru conceperea proiectelor:

• Indicatori de proiect mai clari și strict monitorizați: spre deosebire de Regio 20072013, care era mai flexibil în ceea ce priveşte indicatorii de proiect, în POR 2014-2020
aceştia sunt mult mai clar enunțați și strict monitorizați.
• Axarea pe proiecte integrate: o altă noutate este axarea pe proiecte integrate, care
să multiplice efectele de dezvoltare.

Un nou mod de lucru, prin simplificarea sistemului de implementare:

• Scurtarea perioadei de evaluare şi selecţie, prin cumularea unor etape;
• Reducerea timpului alocat parcurgerii etapelor procedurale anterioare semnării
contractului;
• Reducerea numărului de documente necesare;
• Acordarea de punctaj suplimentar proiectelor aflate în fază avansată de execuţie;
• Atribuirea finanţării în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare
a lucrărilor de intervenție.

STRUCTURA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 1:
PROMOVAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC
Prioritatea de investiții 1.1

Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior,
în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii,
transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii
publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă
prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor,
capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul
tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.
Beneficiari eligibili:
Toate acele entităţi juridice care furnizează activităţi de transfer tehnologic,
conform legislației în vigoare.
Tipuri de activități:
Crearea, modernizarea şi extinderea entităților de inovare şi transfer
tehnologic, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora.
Achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță
specializată în afaceri.
Crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi
oferta de proprietate intelectuală.
Teritoriu:
Se vor implementa proiecte atât în mediul urban, cât și în mediul rural, cu
excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă : 100.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă : 3 milioane Euro.
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Axa prioritara 2:
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI
ŞI MIJLOCII
Prioritatea de investiții 2.1

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării
economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv
prin incubatoare de afaceri.
Beneficiari eligibili:
Microîntreprinderi cu un istoric de funcționare de minim 1 an.
Incubatoare şi acceleratoare de afaceri (în calitate de agenți economici).
Tipuri de activități:
Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii a
microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale.
Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de
afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Teritoriu:
Microîntreprinderi non-agricole, acceleratoare și incubatoare din mediul
urban.
Acceleratoare și incubatoare de afaceri pentru mediul rural.
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Valoarea totală eligibilă a proiectului:
Pentru construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/
servicii a microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
• Valoare minimă eligibilă : 25.000 Euro;
• Valoarea maximă eligibilă FEDR : 200.000 Euro.
Pentru crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor
de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
• Valoare minimă eligibilă : 200.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă : 7 milioane Euro.
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Axa prioritară 2:
ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI
ŞI MIJLOCII
Prioritatea de investiții 2.2

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor.
Beneficiari eligibili:
IMM-uri;
Asociațiile mediului de afaceri (pentru internaționalizare).
Tipuri de activități:
Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/ servicii
pentru IMM-uri, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale;
Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de
certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea
activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de
vânzare on-line;
Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri
şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de
producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export,
etc.).
Teritoriu:
IMM-uri non-agricole din mediul urban;
Întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
Grant:
• Valoare minimă eligibilă : 200.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă : 1 milion Euro.
Credit cu grant:
• Valoare minimă eligibilă : 1 milion Euro;
• Valoare maximă eligibilă : 5 milioane Euro.
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Axa prioritară 3:
SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON
Prioritatea de investiții 3.1

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice și în sectorul locuințelor.
Beneficiari eligibili:
Autoritățile publice centrale;
Autoritățile și instituțiile publice locale;
Autoritățile publice locale în parteneriat cu asociațiile de proprietari.
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Tipuri de activități:
Clădiri publice și rezidențiale:
• îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre,
tâmplărie, planșeu superior, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor,
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
• reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul
agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare,
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea
echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată,
după caz;
• reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic încălzire şi apă caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe,
inclusiv montarea de robinete cu cap termostatic, etc.;
• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/ înlocuirea centralei
termice de bloc/ scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de
producere a energiei din surse regenerabile - panouri solare termice, panouri
solare electrice, pompe de căldură și/ sau centrale termice pe biomasă, etc.;
• utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de
energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum;
• implementarea sistemelor de management energetic având ca scop
îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie
(ex. achiziționarea și instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea și
gestionarea energiei electrice);

STRUCTURA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață;
• orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice - scări, subsol, lucrări de demontare a
instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la fațade etc.);
• realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a
CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
Iluminatul public:
• înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin
utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și
asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor
electrice - stâlpi, rețele, etc.;
• achiziționarea/ instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
• extinderea/ reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
• utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.);
Teritoriu:
urban, rural.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
Eficiența energetică a clădirilor publice:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă: 25 milioane Euro.
Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă: 5 milioane Euro.
Investiții în iluminatul public:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă: 5 milioane Euro.
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Axa prioritară 3:
SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE
CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
(ex. construire infrastructură necesară transportului electric
Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice);
de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor
zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte
de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru
de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete, etc); crearea
atenuarea adaptărilor.
de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a
traficului auto în anumite zone, etc.;
Beneficiari eligibili:
Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil în
Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona
parteneriat cu operatorul de transport public), din muncipiile
urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video
reședință de județ eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR.
bazat pe instrumente inovative şi eficiente de management
al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutieTipuri de activități:
re fundamentate de masurile propuse de PMUD pentru
Investiții destinate îmbunătățirii transportului public
reducerea emisiilor de CO2 realizarea sistemelor de tip park
urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/ vehicule
and ride; realizarea de perdele forestiere - alineamente de
ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere
arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).
a transportului public în localități urbane; modernizarea
materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/
reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; Teritoriu:
Urban, rural.
modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului
public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire
depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee Valoarea totală eligibilă a proiectului:
Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro.
separate exclusive pentru vehiculele de transport public;
Valoare maximă eligibilă:
îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv
realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru • 5 milioane Euro pentru orașe și municipii cu o populație
sub 20.000 locuitori (INS 2012);
mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme
de e-ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ • 10 milioane Euro pentru municipii cu o populație peste
20.000 locuitori (INS 2012);
reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite
de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță • 20 milioane Euro pentru Municipiile Tulcea și București.

Prioritatea de investiții 3.2
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și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport
(cu asigurarea creării/ modernizării traseelor pentru pietoni
și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.;
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Axa prioritară 4:
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Prioritatea de investiții 4.1

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane,
inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.
Beneficiari eligibili:
Autoritățile publice locale (posibil în parteneriat cu operatorul de transport public) din municipiile reședință de județ
(inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz).
În regiunea SV Oltenia sunt eligibile municipiile reședință de județ: Craiova, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Slatina și
Râmnicu Vâlcea.
Tipuri de activități:
Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de material rulant electric/ vehicule ecologice
(EEV); modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea materialului rulant electric
existent (tramvaie); modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă,
inclusiv construire depouri noi pentru transportul electric; realizarea de trasee separate exclusive pentru vehiculele de
transport public; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale
pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e-ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea
(inclusiv prin introducerea pistelor pentru bicicliști)/ reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport
public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi exploatare al rețelei de transport, etc.);
Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară transportului electric
(inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ traseelor pentru
bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj pentru biciclete, etc.); crearea de zone și
trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în anumite zone, etc.);
Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex. realizarea de sisteme de monitorizare video bazat
pe instrumente inovative şi eficiente de management al traficului; realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de
perdele forestiere - alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).
Teritoriu:
Urban, cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă eligibilă: 20 milioane Euro.
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Axa prioritara 4:

SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Prioritatea de investiții 4.2
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului.
Beneficiari eligibili:
Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ
(exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului
Tulcea (care va beneficia de finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din
bugetul alocat ITI Delta Dunării).
Tipuri de activități:
Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;
montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.;
plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone
speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.);
Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor,
inclusiv înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt
eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).
Teritoriu:
Urban, cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov.

14

Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă:100.000 Euro;
• Valoare maximă a investiției: 5 milioane Euro.
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Axa prioritară 4:
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Prioritatea de investiții 4.3

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților
defavorizate din regiunile urbane și rurale.
Beneficiari eligibili:
Autoritățile și instituțiile publice locale din municipiile reședință de județ
(exclusiv localitățile din zona funcțională urbană), cu excepția municipiului
Tulcea.
Tipuri de activități:
Investiții în facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici
dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de joacă pentru copii,
precum și facilități pentru activități sportive și recreaționale (ex. terenuri de
sport, etc);
Investiții în clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative,
culturale și recreative, cu scopul de a crea, îmbunătăți sau extinde serviciile
publice de bază (construcție/ reabilitare/ modernizare), inclusiv dotarea acestora
cu echipamente specifice;
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea tuturor tipurilor de utilități de bază la
scară mică (cum ar fi infrastructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea străzilor de importanță secundară,
inclusiv trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.
Investițiile privind străzile urbane, inclusiv utilități sunt eligibile în situații
excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții se fac în completarea
proiectului/ proiectelor vizând celelalte categorii de activități eligibile.
Teritoriu:
Urban, cu exceptia regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă a investiției: 5 milioane Euro.
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Axa prioritară 4:
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE
Prioritatea de investiții 4.4:
Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare.
Beneficiari eligibili:
Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei
publice locale) din municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona
funcțională urbană, după caz), cu excepția municipiului Tulcea (va beneficia de
finanțare din cadrul axelor prioritare tematice din bugetul alocat în cadrul ITI
Delta Dunării).
Tipuri de activități:
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
Teritoriu:
Urban, cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro
• Valoare maximă a investiției: 7 milioane Euro
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Axa prioritară 5:

ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA
ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

Prioritatea de investiții 5.1
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural.
Beneficiari eligibili:
Autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de cult, ONGuri și parteneriate între aceste entități.
Tipuri de activități:
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare,
frescelor, picturilor murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea
condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv
digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.
Teritoriu:
POR va finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă
a obiectivelor de patrimoniu Unesco, patrimoniu cultural național (indiferent
de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.
Complementar, PNDR va finanța obiectivele de patrimoniu cultural local din
mediul rural.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoarea maximă a investiției privind conservarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural este de 5 milioane Euro.
În cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a
investiției este de 10 milioane Euro.
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Axa prioritară 5:
ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA
ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Prioritatea de investiții 5.2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului.
Beneficiari eligibili:
Autoritățile și instituțiile publice locale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare 4.
Tipuri de activități:
Demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
Realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
Amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului;
montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.;
plantarea/ gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
Crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone
speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
Instalare Wi-Fi în spațiile publice;
Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
Modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor,
inclusiv înlocuirea și/ sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt
eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt
necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).
Teritoriu:
Urban.
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Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă a investiției: 5 milioane Euro.
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Prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională nr. 11/ 2015, a fost aprobată
lista de proiecte strategice la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia, ce vor fi finanțate cu
prioritate prin POR 2014-2020.

Axa prioritară 6:

ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII
RUTIERE DE IMPORTANȚĂ
REGIONALĂ
Prioritatea de investitii 6.1

Stimularea
mobilității
regionale
prin
conectarea nodurilor secundare și terțiare
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Beneficiari eligibili:
Unitățile administrativ teritoriale, în
calitate de administrator al infrastructurii
de transport rutier de interes judeţean (UAT
județ);
Parteneriate
între
autorităţi
ale
administraţiei publice locale (UAT judeţe şi
UAT oraş/ municipiu/ comună).
Tipuri de activități:
Modernizarea și reabilitarea (pentru
îmbunătățirea parametrilor relevanți creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței,
etc.) reţelei de drumuri judeţene care
asigură conectivitatea, directă (drumuri
județene sau trasee compuse din mai
multe drumuri județene legate direct) sau
indirectă (drumuri județene/ trasee legate
de rețea prin intermediul unui drum național
modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea
unor noi segmente de drum județean pentru
conectarea la autostrăzi sau drumuri expres;
Construcţia/ modernizarea variantelor

ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor
face parte din drumul județean respectiv,
construirea/ realizarea de sensuri giratorii
și alte elemente pentru creșterea siguranței
circulației;
Construirea/ modernizarea/ reabilitarea
de pasaje/ noduri rutiere (construirea doar
pentru asigurarea conectivitatii directe la
autostrăzi TEN-T a drumurilor județene) şi
construirea pasarelelor pietonale;
Construirea/ modernizarea de stații pentru
transport public pe traseul drumului județean;
Realizarea
de
investiții
destinate
siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști
(trasee pietonale și piste pentru bicicliști,
unde situația din teren o permite), inclusiv
semnalistica verticală pentru treceri de pietoni
cu alimentare fotovoltaică;
Realizarea de perdele forestiere și parapeți
pentru protecție, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului
respectiv față de efectele generate de
condiții meteorologice extreme (provocate
de schimbări climatice sau alte cauze
excepționale) - inundații, viscol, etc.
Teritoriu:
Urban, rural.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 1 milion Euro;
• Valoare maximă eligibilă: 50 milioane Euro*
*cu excepția proiectelor realizate în parteneriat pe teritoriul
mai multor județe, unde valoarea maximă eligilă este de 69,
5 milioane Euro.
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Axa prioritara 7:

DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN DEZVOLTAREA DURABILĂ
A TURISMULUI
Prioritatea de investiții 7.1
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia
regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor
naturale și culturale specifice.
Beneficiari eligibili:
Autorități și instituții ale administrației publice locale și parteneriate între acestea.
Implementarea proiectelor se va realiza numai în stațiunile turistice definite conform legii HG
852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Se va acorda prioritate la finanțare acelor proiecte care se implementează în stațiuni turistice
şi balneare, climatice și balneo-climaterice, conform prevederilor OG nr. 109/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
Stațiuni turistice în SV Oltenia: Băile Govora (balneo), Băile Olanești (balneo), CălimaneștiCăciulata (balneo), Horezu, Voineasa, Săcelu.
Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de
autoritatea publică locală în parteneriat cu actorii privați.
Tipuri de activități:
Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare
și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament);
Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice;
Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.
Teritoriu:
Urban, rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov (stațiunile turistice definite
conform legii HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor
turistice, precum și pe teritoriul Deltei Dunării).
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Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă a investiției: 5 milioane Euro.
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Axa prioritară 8:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ŞI SOCIALE
Prioritatea de investiții 8.1

Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de colectivitățile locale.
Beneficiari eligibili:
Autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale (UAT) - pentru infrastructura de sănătate.
Activitățile privind spitalele de urgenţă regionale vor avea ca beneficiar Ministerul Sănătății, precum și
parteneriate între acesta și autoritățile și instituțiile publice locale.
Autorităţi ale administraţiei publice locale (UAT), furnizori de servicii sociale de drept public sau privat,
acreditați conform legii, parteneriate între aceștia și autoritățile și instituțiile publice locale - pentru
infrastructura de servicii sociale.
Tipuri de activități:
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale;
Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite
din reorganizarea/ raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente;
Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe;
Construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale (Craiova, Iași și Cluj-Napoca);
Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre/ servicii de abilitare/ reabilitare, cantine
sociale, etc.);
Construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate, etc.
Teritoriu:
Urban, rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
Valoarea totală eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro
• Valoare maximă a investiției: 17 milioane Euro
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Axa prioritara 9:

SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A
COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN
Prioritatea de investitii 9.1

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
Beneficiari eligibili:
Grupurile de acţiune locală, constituite din reprezentanţi ai autorității publice
locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane
marginalizate selectate pentru intervenție.
Tipuri de activități:
Investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/ reabilitarea/ modernizarea
locuinţelor sociale;
Investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale - reabilitarea/ modernizarea
centrelor comunitare integrate medico-sociale;
Investiţii în infrastructura de educaţie - construire/ reabilitare/ modernizare de unităţi
de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);
Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
respectiv:
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
• crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi
neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de
economie socială de inserţie.
Teritoriu:
Urban.
Sprijinul pentru infrastructură pentru comunitățile care utilizează instrumentul
CLLD va fi acordat pentru zonele urbane având o populație de peste 20.000 locuitori.
Intervenţiile susţinute în cadrul acestei priorităţi vor beneficia de sprijin şi din POCU
- Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
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Valoarea totala eligibilă a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă a investiției: 5 milioane Euro.
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Axa prioritară 10:
ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
Prioritatea de investiții 10.1

Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurilor de educație și formare.
Beneficiari eligibili:
Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale),
precum și instituţii de învăţământ superior de stat. Municipiile reședință de județ
sprijinite prin intermediul Axei Prioritare 4 vor fi eligibile doar pentru acțiuni
care sprijină infrastructura pentru învățământul primar și gimnazial, precum și
pentru învățământul superior.
Tipuri de activități:
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie - educaţională antepreșcolară și preșcolară
(creșe și grădinițe);
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli cu clasele I - VIII);
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale);
Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare.
Teritoriu:
Urban, rural.
Valoarea totala eligibila a proiectului:
• Valoare minimă eligibilă: 100.000 Euro;
• Valoare maximă a investiției: 17 milioane Euro.
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Axa prioritara 11:
EXTINDEREA GEOGRAFICĂ A SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE A
PROPRIETĂŢILOR ÎN CADASTRU ŞI CARTEA FUNCIARĂ
Prioritatea de investiții 11.1
Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă.
Beneficiari eligibili:
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Tipuri de activități:
Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice în zonele
rurale ale României;
Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților;
Management, strategie și tactici.
Teritoriu:
Rural, cu excepția regiunii de dezvoltare București-Ilfov.
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Axa prioritară 12:
ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Prioritatea de investiții 12.1
Asistență tehnică

Beneficiari eligibili
Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020, Organismele Intermediare.
Tipuri de activități
Sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv
costuri administrative, respectiv de personal) pentru implementarea diferitelor etape
ale POR, inclusiv identificarea şi dezvoltarea proiectelor, întocmirea de documentaţii
tehnico-economice pentru proiecte, pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea,
controlul şi audit;
Sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a altor
comitete/ grupuri de lucru implicate în implementarea programului;
Sprijinirea activităților structurii coordonatorilor de poli urbani în vederea furnizării
de sprijin autorităților urbane (ex. sprijin dedicat pentru furnizarea de linii directoare,
ghiduri și bune practici de dezvoltare urbană durabilă integrată, etc);
Activități specifice de evaluare a POR, inclusiv a documentelor de programare
(strategia de asistență tehnică, strategia de comunicare, etc.)
Elaborarea de studii specifice POR;
Sprijinirea activităților Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare
(inclusiv costuri de personal) necesare pentru Programul Operațional Regional 2007 2013;
Instruiri (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere, etc.) specifice domeniilor
finanțate în cadrul programului în scopul îmbunătățirii cunoștințelor, a competențelor
beneficiarilor și a potențialilor beneficiari în ceea ce privește POR;
Achiziţia şi instalarea echipamentelor IT şi birotice, achiziția și dezvoltarea programelor informatice necesare pentru managementul şi implementarea programului;
Achiziţia de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţilor specifice implementării POR în cadrul AM POR/ OI POR;
Instruirea personalului AM - OI;
Sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare (studii,
analize, pregătirea de proiecte, etc.).
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Cea mai mare parte a fotografiilor folosite în acest material reprezintă imagini ale unor proiecte realizate în regiunea Sud-Vest Oltenia prin POR 2007-2013.
Prezentarea imaginilor subliniează continuitatea acestor tipuri de investiții în viitoarea perioadă, dar își propune și ilustrarea beneficiilor aduse
comunităților locale prin implementarea proiectelor.
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