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46 proiecte depuse la ADR SV Oltenia pentru dezvoltarea infrastructurii
educaționale în cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
(apel 2014)
La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest
Oltenia, în cadrul apelului de proiecte 2014 al DMI
3.4”Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și
echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare
și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, pana la data de 5 mai 2014, au fost depuse 46
cereri de finanțare, prin care se solicită fonduri nerambursabile în valoare de 28,2 mil. Euro.
Sesiunea de depunere a Secțiunii I a cererilor de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale
din Regiunea Sud-Vest Oltenia s-a desfășurat în perioada 12 martie - 05 mai, urmând ca cea de-a doua Secțiune a cererii de finanțare să fie depusă în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii notificării de acceptare, conform Notei pentru
modificarea si completarea prevederilor Ghidului Solicitantului emisă de Autoritatea de Management
POR la 30 aprilie 2014.
Solicitanții eligibili pentru acest apel de proiecte sunt unităţile administrativ-teritoriale (autorităţi ale
administraţiei publice locale), şi parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale şi unităţi de
învăţământ preuniversitar de stat aflate în domeniul public al acestora, iar activitatile eligibile se refera
la:


Consolidarea, modernizarea, extinderea clădirilor (toate tipurile de infrastructură pentru
învăţământul obligatoriu, exceptând Campusurile pentru Învăţământ Profesional şi Tehnic);



Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor şcolilor speciale: spaţii de învăţământ,
spaţii de cazare, cantine, diferite facilităţi pentru acces şi activităţi didactice;



Construirea, extinderea, consolidarea, modernizarea clădirilor Campusurilor pentru Învăţământ
Profesional şi Tehnic;



Dotări didactice, dacă au fost prevăzute iniţial în contractul de lucrări, conform Ordinului privind
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile;



Modernizarea utilităţilor, inclusiv crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi,
pentru toate tipurile de infrastructură educaţională.

După etapa de depunere, proiectele au intrat în procesul de evaluare în ordinea înregistrarii la sediul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
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Sesiuni de informare POR pentru partenerii regionali

Lansarea noului apel de proiecte pentru DMI 3.4
în regiunea Sud-Vest Oltenia
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud
-Vest Oltenia a organizat, în data de 28
martie 2014,
Sesiunea de informare
cu privire la lansarea regională a unui
nou apel de proiecte in cadrul Domeniului Major de Intervenție 3.4 din POR
2007-2013 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare,
universitare și a infrastructurii pentru
formare profesională continua”.
La eveniment au fost invitați reprezentanți ai Autorităților Publice Locale din regiune, ca și potențiali beneficiari.
Întâlnirea a debutat cu prezentarea stadiului implementării POR în regiunea Sud-Vest Oltenia,
pentru ca apoi să fie adus în dezbatere Ghidul Solicitantului aferent DMI 3.4. S-au discutat principalele aspecte privind condițiile de eligibilitate, completarea cererii de finanțare și documentația necesară solicitării finanțării pentru proiecte care vizează infrastructura educațională.
La solicitarea potentialilor beneficiari si pentru a asigura informarea partenerilor regionnali cu privire la stadiul implementarii POR 2007-2013, ADR SV Oltenia a organizat, în luna
aprilie 2014, două sesiuni de informare destinate Autorităților Publice Locale din județele
Olt și Gorj.
În cadrul întâlnirilor desfasurate la Slatina si Targu Jiu, au fost dezbătute şi aspecte referitoare
la noul apel de proiecte din cadrul Domeniului Major de Intervenție 3.4 - “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a
infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
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De asemenea, a fost prezentat Studiul privind stadiul actual al dezvoltării rurale și al agriculturii în regiunea Sud-Vest Oltenia, document elaborat de ADR SV OLTENIA, ce vizează situația
sectorului agricol și a dezvoltării rurale, având ca fundamentare atât o cercetare calitativă, în
baza datelor statistice existente, cât și o cercetare calitativă, în baza datelor colectate de pe
teren, respectiv a opiniilor și recomandărilor furnizate de actorii cheie la nivel regional.
Subiectele de pe agendă au mai vizat direcțiile viitoare de dezvoltare ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, fondurile disponibile în perioada de programare 2014-2020, Acordul de Parteneriat precum și noua versiune a Programului Operațional Regional 2014-2020 - priorități de investiții și activități eligibile orientative.
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ADR Sud-Vest Oltenia a prezentat
studenţilor craioveni oportunităţile
oferite de finanţările europene

ADR Sud-Vest Oltenia a organizat in ultima zi a
lunii martie o sesiune de informare destinată
studenţilor Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor.
Organizarea acestui eveniment a avut ca scop
promovarea Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013 în rândul studenţilor, precum şi
impulsionarea interesului tinerilor pentru oportunităţile oferite de finanţările europene. Astfel,
studenţilor le-au fost prezentate noţiuni generale
privind accesarea fondurilor europene prin Regio,
dar şi un exemplu de proiect de succes implementat prin POR 2007-2013, la Craiova - Cinema
Colors 3D.
Beneficiarul proiectului mai sus menţionat a fost
invitat să prezinte studenţilor etapele în elaborarea şi implementarea unui proiect cu finanţare
REGIO.
Totodată, în cadrul acestei întâlniri s-au purtat
discuţii pe tema procesului de planificare pentru
perioada de programare (2014 – 2020). Astfel, au
fost abordate subiecte privind noul context al programării strategice pentru regiunea Sud-Vest
Oltenia, precum şi noile orientări la nivel european şi naţional, ce vor ghida programarea instrumentelor structurale pentru perioada 2014 - 2020.
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Proiecte finanţate prin POR 2007-2013
Port turistic şi de agrement în valoare de 2,9 milioane Euro la Corabia
Visul locuitorilor oraşului Corabia, dar şi al autorităţilor locale si judeţene în ceea ce priveşte
amenajarea „ca la carte” a Portului Corabia, prinde contur. Luni, 28 aprilie 2014, la Craiova, s-a
semnat un nou contract de finanţare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, proiect ce vizează modernizarea şi reamenajarea Portului turistic şi de agrement Corabia.
Semnatarii acestui contract au fost Doamna Marilena Bogheanu, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia si domnul Iulică Oane, primarul Orasului Corabia.
Proiectul „Port Turistic si de agrement in zona Cap Amonte Port Corabia”, va fi realizat printr-o
finanţare totale de 15.397.286,21 lei, dintre care 7.268.930,04 lei reprezintă fonduri nerambursabile.
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Prin implementarea acestui contract, Primăria Municipiului Corabia, în parteneriat cu Consiliul
Județean Olt, îsi propune valorificarea potențialului turistic al Dunării, prin amenajarea zonei
Cap Amonte Port Corabia ca punct de acostare pentru ambarcaţiuni şi facilitarea accesului
turiștilor.
Principalele activități ce urmează a fi
realizate vizează lucrări de reabilitare a
infrastructurii portuare actuale din zonă
și din vecinătatea amplasamentului, şi
anume:


realizarea unui bazin portuar pe
amplasamentul situat peste iazul
actual din spatele digului existent al
portului Corabia;



lucrări de protecție pentru cele 3
laturi ale viitorului bazin;



lucrări de amenajare a platformelor
adiacente bazinului portuar, racordate la lucrările existente;



realizarea unui dig de dirijare în
amonte de bazin, racordat spre uscat
cu viitoarele lucrări de amenajare a
falezei orașului și de protecție a
zonei de mal stâng al Dunării;



lucrări de amenajare pentru punțile
plutitoare, cofrete de distribu ție
energie electrică, platforme pentru protecția mediului și dotarea obiectivului cu rețele de
utilități;

Primăria Orașului Corabia mai beneficieaza de alte două investiții finanțate din POR,
respectiv:


Reabilitarea și refunctionalizarea Ambulatoriului de specialitate integrat în Spitalul
orașului Corabia



Reabilitarea monumentului istoric Cetatea Sucidava în orașul Corabia și introducerea
acestuia în circuitul turistic.
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Proiecte finanţate prin POR 2007-2013
Podul lui Dumnezeu din judeţul Mehedinţi, reabilitat prin Regio
Un tronson de peste 35 de km din DJ 670,
care leagă oraşul Baia de Aramă de municipiul Drobeta-Turnu Severin si traversează
Podul Natural de la Ponoare, a fost reabiliat
prin Regio. DJ 670 are o importanţă strategică pentru judeţul Mehedinţi, deoarece
asigură legătura cu drumul european E70,
facilitând fluidizarea transportului de bunuri
şi persoane.
De un pitoresc aparte, propice pentru turism, zona este incarcata de legende. Una
dintre ele spune că Dumnezeu a construit
podul de la Ponoare pentru a-l ajuta pe
Sfântul Nicodim să treacă peste valea Tismanei, unde dorea sa ctitorească o mânăstire, aşa cum i se arătase în vis.

Însă, înscenându-i furtul unei găini, localnicii
l-au alungat, de teama că vor ramane fără
pământuri.
Sfântul a blestemat locul din care a fost izgonit,
ca apa să se zbuciume, să fie fără peşti şi să o
înghită pământul. Blestemul s-a împlinit: de-a
lungul râului sunt opt mori abandonate iar în
apă nu trăieşte nicio vietate.
Podul lui Dumnezeu este cel mai mare pod natural din România. Alcătuit din piatră masivă,
acesta s-a format prin prăbuşirea peretelui superior al Peşterii Ponoare. Totodată, este al
doilea ca mărime din Europa (30 m lungime, 13
m lăţime, 22 m înălţime şi 9 m grosime) şi singurul din lume deschis traficului rutier.
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Activităţi în cadrul proiectului
Proiectul de modernizare a DJ 670 s-a derulat pe o
perioadă de patru ani şi a fost finalizat în toamna anului 2013. Lucrările au constat în modernizarea şi consolidarea unui tronson de peste 35 km din drumul
judeţean, care asigură legătura interregională, prin
drumul naţional DN67, la drumul european E70. Totodată, tronsonul reabilitat asigură legătura între
judeţele Caraş-Severin, Gorj şi Vâlcea, pe traseul:
judeţul Caraş-Severin - Clisura Dunării – Orşova –
Drobeta Turnu Severin – Malovăţ – Marga – Balta – Ponoarele – Baia de Aramă – judeţul Gorj – judeţul Vâlcea.
Proiectul a asigurat şi amenajarea intersecţiilor cu drumurile judeţene, comunale și laterale, execuţia de podeţe și acces la proprietăţi şi reabilitarea trotuarelor. S
-au refăcut semnalizarea şi marcajele rutiere, s-a realizat un sistem de colectare a apelor pluviale și s-au
efectuat lucrări pentru refacerea mediului natural.
Realizarea proiectului a facilitat accesul pe pieţele de
desfacere a produselor animale şi agricole perisabile
din gospodăriile populaţiei, a redus nivelul emisiilor de
noxe şi consumul de combustibil, a crescut mobilitatea
populaţiei: în numai câteva luni de la finalizare, media
zilnică anuală a traficului în zonă a crescut de la 1.196
la 2.500 de vehicule/24h. De asemenea, noul drum a
permis creşterea încărcăturii suportabile pentru
transporturi grele (lemn, produse de carieră, materiale
de construcţii etc.), accesul mai rapid al maşinilor de
intervenţii (pompieri, salvare, intervenţii telefonie/
electricitate) şi a creat premisele dezvoltării infrastructurii conexe, ca, de exemplu, pârtia de schi de la Baia
de Aramă.
Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și implementat în Regiunea Sud-Vest
Oltenia. Acesta a fost depus în cadrul Axei prioritare 2 Îmbunătățirea Infrastructurii de transport regionale și
locale și are o valoare totală de 44.072.233,10 lei, din
care cofinanțarea de la Uniunea Europeană (FEDR) a
fost de 30.533.712,85 lei.
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Situația implementării POR în regiunea Sud-Vest Oltenia
30 aprilie 2014hjmhjm
Până la data de 30 aprilie 2014, la sediul ADR SV Oltenia, au fost depuse 939 proiecte pentru finanțare prin POR în valoare solicitată de
1,15 miliarde euro*, dintre care 353 proiecte au fost respinse sau retrase de către solicitant. Asistența nerambursabilă solicitată pentru cele 586
proiecte rămase este de 894,37 milioane euro. Dintre acestea:
-

497 proiecte au fost contractate, în valoare solicitată de 699,93 milioane euro, dintre care 39 contracte au fost reziliate.

-

90 proiecte se află în diferite etape de evaluare / precontractare / în lista de rezervă.

Axa prioritară/ Domeniul major de intervenţie (DMI)

CURS EURO: 1 EURO = 4,5 RON
Observaţii

Axa 1. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere
Planuri integrate de dezvoltare urbana

- buget alocat: 185,3 milioane euro
● Poli de crestere

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

- 18 proiecte depuse in valoare solicitata de 135,56 milioane euro
- 16 proiecte contractate in valoare de 101,18 milioane euro
- 1 proiect respins
- asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 20,31 mill euro
● Poli de dezvoltare urbana
- 13 proiecte depuse in valoare solicitata de 58,25 milioane euro
- 2 proiecte respinse
- 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 45,24 milioane euro.
● Centre urbane
- 51 proiecte depuse in valoare solicitata de 91,31 milioane euro
- 6 proiecte respinse
- 44 proiecte contractate in valoare solicitata de 84,55 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,42 mil euro.

Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de
locuinte

- buget alocat: 12,27 milioane euro
- 17 proiecte depuse, aflate in evaluare, in valoare solicitata de 19,12 milioane euro

Incepand cu data de 03 decembrie 2012, pot fi depuse cereri de
finantare, depunerea fiind continua, pana la depasirea cu 50% a
alocarii financiare

- 1 proiect contractat in valoare solicitata de 0,37 milioane euro.

Axa 2. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport
2.1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene,
strazi urbane – inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de
centura.

Incepand cu data de 16 octombrie 2008, ora 16:00 a fost sistata
depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a
depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

- buget alocat: 130,72 milioane euro
- 49 proiecte depuse in valoare solicitata de 326,33 milioane euro
- 16 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 22 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 184,01 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 11 proiecte ramase: 71,72 milioane euro

Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1. Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sanatate;
Incepand cu data de 22 februarie 2010, ora 16:00 a fost sistata
depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a
depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

3.2. Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea si echiparea
infrastructurii serviciilor sociale;
Incepand cu data de 30 noiembrie 2010, ora 12:00 a fost sistata
depunerea de proiecte intrucat valoarea proiectelor depuse a
depasit cu mai mult de 50% alocarea regionala.

- buget alocat: 34,34 milioane euro
- 16 proiecte depuse in valoare solicitata de 54,56 milioane euro
- 2 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,06 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,73 milioane euro

- buget alocat: 13,25 milioane euro
- 55 proiecte depuse in valoare solicitata de 27,86 milioane euro
- 13 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 33 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 15,28 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 9 proiecte ramase: 4,48 milioane euro
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- buget alocat : 13,25 milioane euro
3.3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale
de interventie in situatii de urgenta;

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.

- 3 proiecte depuse in valoare solicitata de 14,21 milioane euro
- 2 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 12,83 milioane euro
- asistenta nerambursabila pentru proiectul ramas: 1,37 milioane euro

- buget alocat: 61,32 milioane euro
Sesiunea 1
- 50 proiecte depuse in valoare solicitata de 89,15 milioane euro
- 9 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 31 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 50,78 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 10 proiecte ramase: 18,24 milioane eu
Sesiunea 2
- 23 proiecte depuse, aflate in evaluare

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

- buget alocat: 36,54 milioane euro
- 36 proiecte depuse in valoare solicitata de 103,89 milioane euro
- 19 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 13 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 33,92 milioane euro
- 1 contract reziliat in valoare de 8,16 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 7,74 milioane euro
- buget alocat: Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.

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

- 1 proiect depus in valoare solicitata de 0,67 milioane euro.
- 1 proiect respins

Bugetul a fost realocat catre alte domenii din POR.
- buget alocat: 37,43 milioane euro
4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

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.

Sesiunea 1
-

61
31
30
11

proiecte depuse in valoare solicitata de 5,63 milioane euro
proiecte respinse sau retrase de solicitant
proiecte contractate cu o valoare solicitata de 2,68 milioane euro
contracte reziliate in valoare solicitata de 0,99 milioane euro

Sesiunea a 2-a
-

476 proiecte depuse in valoare solicitata de 67,05 milioane euro
232 proiecte respinse sau retrase de solicitant
243 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 36,05 milioane euro
24 contracte reziliate in valoare solicitata de 3,31 milioane euro
asistenta nerambursabila solicitata pentru proiectul ramas: 0,18 milioane euro

Axa 5: Dezvoltarea durabila si 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 51,20 milioane euro
- 1 proiect respins
- 11 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 39,09 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 4 proiecte ramase: 11,55 milioane euro

- buget alocat: 46,54 milioane euro
- 54 proiecte depuse in valoare solicitata de 106,76 milioane euro
- 20 proiecte respinse sau retrase de solicitant
- 27 proiecte contractate cu o valoare solicitata de 60,83 milioane euro
- 3 contracte reziliate cu o valoare solicitata de 10,43 milioane euro
- asistenta nerambursabila solicitata pentru cele 7 proiecte ramase: 9,38 milioane euro

* În cadrul DMI 3.4, sesiunea a 2-a, au fost depuse 23 proiecte, a căror valoare solicitată totală nu este cunoscută la momentul întocmirii situației, motiv pentru care figurează doar ca număr în prezentul document. Acestea se află în etapa de evaluare a dosarului achiziției, iar
valoarea corespunzătoare va fi cunoscută în momentul depunerii cererii de finan țare, secțiunea II.
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Acordul de Parteneriat transmis de România Comisiei Europene
Alocarile pe programe operaționale
În ultima zi a lunii martie, Ministerul Fondurilor Europene a transmis oficial propunerea de Acord de
Parteneriat 2014-2020 către Comisia Europeană, prin sistemul informatic de comunicare - Structural
Funds Communication.
“Potrivit regulamentelor europene, Comisia are la dispoziție trei luni pentru a analiza documentul,
perioadă de timp care poate fi întreruptă dacă statului membru îi sunt transmise comentarii pe marginea acestui document, proces absolut normal aplicabil tuturor statelor UE. Totodată, subliniez că
România nu înregistrează nicio întârziere în trimiterea propunerii de Acord de Parteneriat, termenul
limită prevăzut de regulamentul UE fiind 22 aprilie 2014”, a declarat ministrul Fondurilor Europene,
Eugen Teodorovici.
Sunt create premisele pentru creșterea eficientei implementarii fondurilor europene prin simplificarea
structurii instituționale. Suplimentar, sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere:


Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru: Programul Operațional Infrastructura Mare, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică;



Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de management pentru:
Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capacitate Administrativă, respectiv pentru
programele de cooperare teritorială europeană;



Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management pentru Programul
Național pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul Operațional pentru Pescuit
Iata alocările indicative la nivelul programelor operaționale pentru perioada 2014-2020:

PROGRAM
Programul Operaţional Infrastructură Mare
Programul Operaţional Regional
Programul Operaţional Capital Uman
Programul Operaţional Competitivitate
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Programul Operaţional Asistență Tehnică
Programele de cooperare transfrontalieră

SUMA
9,5 mld. euro
6,7 mld. euro
4,2 mld. euro
1,2 mld. euro
0,55 mld. euro
0,21 mld. euro
0,45 mld. euro
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A fost publicată prima versiune - sinteză a POR 2014-2020
Prima versiune de lucru a documentului consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost
publicată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR).
Noul document strategic de programare este structurat pe prioritati de investitii, dupa cum urmeaza:


Prioritatea de investiții 1.1 - Pomovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea
legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special
dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere.



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



Prioritatea de investitii 3.1 - Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor (OT 4)



Prioritatea de investitii 4.1 - Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in
infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor (OT 4)



Prioritatea de investitii 4.2 - 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 (OT 4)



Prioritatea de investitii 4.3 - Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor,
regene-rarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului
(OT 6)



Prioritatea de investitii 5.1 natural și cultural



Prioritatea de investitii 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere
regionale la infrastructura TEN - T



Prioritatea de investitie 7.1 - Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la
dezvolta-rea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de
sănătate, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale



Prioritatea de investitie 8.1 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban și rural



Prioritatea de investitie 9.1 - Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare



Prioritatea de investitie 10.1 rurale din România

Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului

Îmbunărățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților în zonele

Documentul integral poate fi descărcat de pe site-ul Agenției dedicat Programului Operational Regional
http://por.adroltenia.ro , la secțiunea Noutăți, precum și la adresa de internet a programului
www.inforegio.ro.
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Informaţii pentru potenţialii beneficiari ai POR 2007-2013
Noi clarificări pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale în cadrul
POR

S-a modificat termenul maxim de depunere al cererii de finanțare, Secțiunea II, în cadrul DMI 3.4

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a emis in data
de 9 aprilie 2014 o notă pentru clarificarea
prevederilor ghidului solicitantului pentru
Domeniul major de intervenție 3.4
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
și echiparea infrastructurii educaționale
preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” - apel de proiecte pentru fondurile
realocate POR conform Deciziei Comisiei C
(2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis, în data de 30 aprilie
2014, o notă pentru modificarea si completarea prevederilor Ghidului solicitantului
pentru DMI 3.4.

Documentul integral poate fi descărcat de
pe site-ul Agenției dedicat Programului Operational Regional http://por.adroltenia.ro,
la secțiunea noutăți.

Conform acestei note, pentru proiectele
depuse în cadrul acestui apel de proiecte,
termenul maximal de depunere al Cererii de
finanțare, Secțiunea II de către solicitantul
de finanțare, în cazul acceptării, în urma
verificării administrative a dosarului de
achiziție publică pentru atribuirea contractului de lucrări, se modifică din 10 zile lucrătoare în 20 de zile lucrătoare de la data
primirii notificării de acceptare.
De asemenea, nota menționată aduce clarificări suplimentare pentru situația în care în
Cererea de finanțare, Secțiunea II, valoarea
proiectului nu este actualizată din punct de
vedere al TVA-ului, precum și la alte taxe și
comisioane legale care au suferit modificări
din momentul semnării contractului de
lucrări. În această situație, încheierea actului adițional urmează să se facă cel mai
târziu până la efectuarea vizitei la fața
locului. Astfel, bugetul preluat va avea o
valoare actualizată din acest punct de
vedere. La vizita la fața locului se va prelua
aditionalul și eventual HCL-ul de aprobare a
actualizării valorilor bugetului proiectului.
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Instrucţiunea nr. 118, privind verificarea obiectivelor şi a indicatorilor
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007–2013 (AM POR) din
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice,
a
emis
în
data
de
27.02.2014, Instrucţiunea nr.118, care completează Procedura de Monitorizare a proiectelor
finanţate din Programul Operaţional Regional
(Axele 1-5), Ediţia III, prin introducerea Capitolului V – Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor cu finanţare POR (Axele 15).

nată de recomandarea Autorităţii de Audit, potrivit căreia, la autorizarea cererilor de rambursare, Autoritatea de Management se va asigura
de corelarea indicatorilor fizici şi financiari ai
proiectelor, valorificând informaţiile disponibile
la nivelul Direcţiei Monitorizare.
Instrucțiunea este disponibilă în secţiunea Utile
>> Instrucţiuni de implementare >> Instrucţiuni
de implementare POR a site-ului www.fonduriue.ro.

Corrigendum-ul nr. 5 la Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 „Sprijinirea
investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe”
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a publicat joi, 20 martie
a.c., Corrigendum-ul nr.5 la Ghidul solicitantului pentru Domeniul Major de Intervenție 1.2. - Sprijinirea
investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe.
Corrigendum-ul nr.5 la Ghidul solicitantului pentru DMI 1.2 poate fi consultat în secțiunea dedicată Axei
Prioritare 1, pe site-ul Regio, www.inforegio.ro.
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