Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Vest

Comunicat de presă
Finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Regional pentru creşterea
eficienţei intervenţiilor în situaţii de urgenţă

Miercuri, 31 octombrie 2007, a fost lansată la nivel naţional licitaţia deschisă pentru domeniul major de
intervenţie 3.3 din cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, şi anume “Îmbunătăţirea dotării
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intrevenţii în situaţii de urgenţă” din cadrul Axei prioritare
3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”
Astfel, prin intermediul acestei oportunităţi de finanţare se vor putea realiza proiecte care vizează
îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin
reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă. Acest lucru va putea fi realizat prin investiţii în achiziţionarea de echipamente specifice, atât
pentru dezvoltarea celor 8 baze operaţionale regionale care vor înlesni intervenţii integrate în caz de
dezastre sau accidente (rutiere, etc.), cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în
funcţie de specificul diferitelor zone (expuse cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii). Este de aşteptat ca
îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente, să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populatiei şi la
primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un timp mai scurt.
Beneficiarul eligibil în cadrul acestui domeniu de intervenţie este Asociaţia de dezvoltare intercomunitară
- constituită la nivel regional din toate Consiliile Judeţene ale judeţelor Regiunii Vest, aşa cum este definită
în legea 215/2001 a adminsitraţiei publice locale, cu completările şi modificările ulterioare.
Suma alocată Regiunii Vest în cadrul acestui domeniu de intrevenţie este 10,29 milioane de euro, în
condiţiile în care alocarea financiară orientativă la nivel naţional pentru domeniul de intervenţie 3.3
“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” este
de 99.506.701 Euro.
Valoarea totală a unui proiect trebuie să fie cuprinsă între minim 10 000 000 lei şi maxim 50 000 000 lei
(corespunzător valorilor aproximative a 3 000 000 euro, respectiv 15 000 000 euro), iar durata de implementare a
activităţilor din cadrul unui proiect nu poate depăşi data de 31 iulie 2015.
Ghidul solicitantului - care include atât informatii si instructiuni asupra modului de completare a Cererii de
finantare, cât si modele standard recomandate, inclusiv formularul Cererii de finanţare, descrierea procesului de
evaluare si selecţie, criterii de selecţie - este disponibil fie la sediul ADR Vest din Timişoara – str. Proclamaţia de
la Timişoara nr. 5, et.I, fie la următoarele adrese: www.adrvest.ro, www.inforegio.ro sau www.mdlpl.ro .
Proiectele se depun la sediul ADR Vest – în calitate de Organism Intremediar pentru Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013. Pentru orice fel de informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: d-na Miruna Vitcu –
Şef departament resurse umane şi comunicare ADR Vest, tel./fax 0256 – 49 49 23, 49 19 81, e-mail
miruna.vitcu@adrvest.ro, iar pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.adrvest.ro sau
www.inforegio.ro.
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