Anexa 1

Rezumat Programul Operaţional Regional 2014-2020
Prioritatea de investiţii

Alocare regională
totală cf. POR
FEDR+BS+BL

Acţiuni finanţate

Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic (13,92 mil €)
1.1, Operațiunea A
Infrastructuri de
inovare și transfer
tehnologic (ITT)

4,32 mil €

q
q

crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT),
respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software
achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice

Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare a axei prioritare 1.
Beneficiari eligibili: Entități de inovare și transfer tehnologic
Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea de
intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel.

1.1, Operaţiunea B
Parcuri științifice și
tehnologice (PST)

4,28 mil €

Ajutor de stat
min. nerambursabil: 75.000 euro - max. nerambursabil 3.000.000 euro
Ajutor de minimis:
min. nerambursabil: 75.000 euro – max. nerambursabil 200.000 euro
q crearea şi dezvoltarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, respectiv construcţia,
extinderea şi dotarea cu echipamente şi software necesare;
q achiziţionarea de servicii de transfer tehnologic specific.
Proiectul/ activităţile principale ale acestuia trebuie să fi constituit obiectul scrisorilor de
intenţie, conform mecanismului de implementare a axei prioritare 1.
Beneficiari eligibili: Parcul știinţific şi tehnologic (asociere între o instituţie de învăţământ
superior acreditată şi/ sau o unitate de cercetare dezvoltare, pe de o parte şi regii autonome,
companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau
profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte)
Solicitantul/ liderul de parteneriat/ membrul parteneriatului trebuie să fi depus scrisoarea de
intenţie în cadrul apelului regional cu privire la exprimarea interesului pentru prezentul apel.
Ajutor de stat
min. nerambursabil: 75.000 euro – max. nerambursabil valoarea alocării regionale
Ajutor de minimis
min. nerambursabil: 75 000 euro – max. nerambursabil 200.000 euro

1.1, Operațiunea C
4,21 mil €
IMM-uri în parteneriat
cu entitățile de inovare
si transfer tehnologic
(ITT)

1.2 Lagging behind
regions

1,11 mil €

Proiectul va implementa un rezultat al cercetării în domeniile de specializare inteligentă
naţionale şi/ sau regionale.
q Investitii in active corporale (lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor de
productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente, achizitionarea de
echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, echipamente informatice,
achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obținerii unei economii de
energie,
q Investitii in active necorporale (cunostiinte tehnice, brevete, drepturi de utilizare,
licențe, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare)
q Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor
proprii ale IMM
q Investitii de dezvoltare experimentala
q Investitii in alte activitati de inovare
q Investitii in activitatile de realizare a produsului (bun sau serviciu) sau procesului
Beneficiari eligibili: IMM-uri în parteneriat cu entitati de transfer tehnologic acreditate
IMM-urile pot solicita finantare pentru implementarea, in domeniul lor de activitate, a unui
rezultat al cercetarii, in functie de domeniile din Anexa 2.a la Ghidul specific.
min. nerambursabil: 25.000 euro – max. nerambursabil: 200.000 euro
q Activități de cercetare aplicată și dezvoltare tehnologică;
q Activităţi de dezvoltare experimentală (de ex. construire şi testare prototipuri, serie 0,
realizare şi operare planuri pilot, activităţi necesare producţiei experimentale şi testării,
etc.);
q Activităţi de inovare (obţinerea şi validarea proprietăţii industriale, standardizarea
produselor/serviciilor/proceselor, consultanţă pentru inovare sau servicii de sprijinire a
inovării, dezvoltare platforme comune pentru knowledge share etc.);
q Activităţi de introducere în producţie (de ex. activităţi de introducere, pregătire de
fabricaţie/punere
în
funcţiune/operare/aplicare,
activităţi
de
punere
în
fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare, inclusiv pregătirea documentaţiei tehnicoeconomice necesare, etc.);
q Activităţi de comercializare (inclusiv studii de piaţă, de marketing, de comercializare,
de stimulare a cererii, inclusiv certificarea produselor/ serviciilor/ proceselor etc.) și
internaționalizare;
q Activităţi de investiţii în infrastructură, echipamente,
management de proiect,
comunicare şi vizibilitate.
Beneficiari eligibili: infrastructuri cu rol de ITT, PST, entități private, inclusiv parteneriatele
între acestea, parteneriate între componentele quadruple helix (autorități/ instituții publice,
mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare, ONG-uri) din mediul urban și rural

Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (118,51 mil €)
2.1, Operațiunea A.
Microîntreprinderi

41,40 mil €

q
q

construcţia/ modernizarea şi extinderea spaţiului de producţie/ servicii al
microîntreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv
dezvoltarea serviciilor aferente.

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi cu un istoric de funcţionare de minim 1 an din
mediul urban
min. eligibil: 25.000 euro – max nerambursabil: 200.000 euro
2.1, Operațiunea B.
Incubatoare de afaceri

13,85 mil €

Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
q lucrări de construire a spațiilor aferente incubatorului, inclusiv a utilităţilor generale
aferente
q achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier,
echipamente informatice
q achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de
energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie
q Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe
informatice, alte drepturi şi active similar
q Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor
rezidenților incubatorului.
Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
q Achiziţionarea de servicii suport de afaceri şi capital, altele decât cele oferite de
administrator în funcţie de cerinţele rezidenţilor
Beneficiari eligibili:
q Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritatea publică a administraţiei publice
locale, instituţia sau consorţiul de instituţii de învăţământ superior acreditate,
institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare, camerele de comerţ,
societățile, societățile cooperative, asociațiile și fundațiile, patronatele, sindicatele)
q Parteneriate dintre fondatorii incubatorului de afaceri.

2.2 A IMM-uri

63,26 mil €

min. eligibil 200.000 euro – max. nerambursabil 7.000.000 euro
Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional
q construcţia şi extinderea spaţiului de producţie/servicii IMM, inclusiv dotare cu active
corporale şi necorporale; modernizarea este eligibilă doar dacă este aferentă unei
investiții inițiale care constă în activități de construire/extindere/ dotare active
corporale;
q realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale

solicitantului pentru creare magazin virtual (e-shop);
Investiții finanțabile prin ajutor de minimis
q implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau
diferitelor procese specifice, sistemelor de manageremnt al calității, mediului sau
sănătății;
q investiții specifice procesului de internaţionalizare (participarea, la nivel internațional,
în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).
Beneficiari eligibili: IMM-uri din mediul urban, întreprinderi mijlocii non-agricole din
mediul rural.
min eligibil: 200.000 euro – max nerambursabil: 1 mil euro
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon (132,02 mil €)
3.1, Operațiunea A.
37,81 mil €
q îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolare anvelopei clădirii (pereţi exteriori,
Eficientizare
ferestre, tâmplărie, planşeu superior, planşeu peste subsol), şarpantelor şi
energetică clădiri
învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;
rezidențiale
q reabilitarea şi 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.
q modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de
bloc/scară; achiziţionarea şi instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice,
pompe de căldura si/sau centrale termice pe biomasa, etc.;
q înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi incandescent din spaţiile comune cu
corpuri de iluminat cu eficienţă energetică ridicată şi durată mare de viaţă;
q implementarea sistemelor de management al funcţionării consumurilor energetice:
achiziţionarea şi instalarea sistemelor inteligente pentru promovarea şi gestionarea
energiei electrice;
q orice alte activităţi care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea lifturilor şi a circuitelor electrice în părţile comune - scări, subsol, lucrări de
demontare a instalaţiilor şi echipamentelor montate, lucrari de reparaţii la faţade etc.);
q realizarea de strategii pentru eficienţă energetică (ex. strategii de reducere a CO2)
care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.
Beneficiari eligibili: unități administrativ-teritoriale din mediul urban (definite conform
Legii 215/2001)
3.1, Operațiunea B.

43,60 mil €

min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 5.000.000 euro
q îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (pereți exteriori, ferestre, tâmplărie,

Eficientizare
energetică clădiri
publice

q

q
q
q
q

q

q

planșeu peste ultimul nivel, planșeu peste subsol), a șarpantelor și învelitoarelor,
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii;
introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea,
distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a
sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu
recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată,
după caz;
utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea necesarului de energie a
clădirii;
implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea
eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea,
instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și
monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condiţiilor de confort interior);
înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, cu respectarea normelor şi
reglementărilor tehnice;
orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului
(înlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de
demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de reparații la
fațade etc.);
realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. strategii de reducere a emisiilor
de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiari eligibili:
q Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se
organizează din subordinea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din
subordinea Guvernului ori a ministerelor, autorităţile administrative autonome
(înființate prin legi organice),
q Autoritățile și instituțiile publice locale:
Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ),
Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau
județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ
teritoriale,
Instituția prefectului.
q Parteneriate între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.
min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 25.000.000 euro

3.1.C Eficientizare
energetică iluminat
public

10,36 mil €

q
q

q
q
q
q

Achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune a iluminatului public
Montarea/înlocuirea corpurilor de iluminat cu un consum ridicat de energie electrică cu
iluminat prin utilizarea unor corpuri de iluminat LED cu eficiență energetică ridicată,
durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, atât în cazul sistemelor
existente, cât și în cazul celor nou create.
Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice, etc.)
Reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc. (doar dacă elementele fac parte
din sistemul de iluminat public și se află în proprietatea solicitantului)
Crearea / extinderea și/sau reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile
urbane
Alte activități care conduc la îndeplinirea realizării obiectivelor proiectului (lucrări de
săpătură pentru introducerea rețelei de iluminat public în subteran, conform legislației
în vigoare, instalare echipamente de comandă, automatizare, măsurare etc.) –
activitățile care necesită emiterea autorizației de construire se pot realiza doar dacă
sistemul aparține în totalitate solicitantului.

Beneficiari eligibili: Unități administrativ-teritoriale din mediul urban
3.2 Mobilitate urbană

40,25 mil €

min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 5.000.000 euro
A. Investiti destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori
Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de
calatori
• Achizitionarea de material rulant (tramvaie);
• Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
• Achizitionarea de troleibuze;
• Achizitionarea de autobuze;
Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori
• Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea
depourilor/autobazelor aferente
transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea statiilor de transport public (tramvai, troleibuz,
autobuz urban);
• Crearea/extinderea/modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („ebilete” sau „e-ticketing”);
• Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv
pentru vehiculele de transport public de calatori;
• Configurarea/Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de
transport public de calatori, în vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor
dedicate pentru transportul public de calatori, a construirii/modernizarii/extinderii
traseelor/pistelor
pentru
pietoni
si
biciclete,
inclusiv

construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat
• Achizitionarea si instalarea statiilor de reîncarcare a automobilelor electrice si electrice
hibride;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bikerental”/„bike-sharing”);
• Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
• Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite
zone;
C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbana
• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a
sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente
(STI);
• Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de
transportul public de calatori, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din
transport;
• Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti;
• Construirea parcarilor de transfer de tip „park and ride”;
Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, ce
cuprind activitatile/sub-activitatile eligibile enumerate mai sus, trebuie sa fie justificate în
cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) si sa se regaseasca în scenariul
optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D.
Beneficiari eligibili:
q Unitățile administrative teritoriale orașe/municipii cu excepția municipiilor reședință de
județ, eligibile în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
q Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul
O.S. 3.2
q Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul
O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe/municipii și care
îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii
eligibile și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul și/sau cu instituții publice din
subordinea UAT orașe/municipii/parteneri eligibili care au în administrare infrastructura
rutieră, ce face obiectul proiectului
min eligibil: 500.000 euro – max eligibil: 5.000.000 euro (pentru orașe și municipii cu o
populație sub 20.000 locuitori) / max eligibil: 10.000.000 euro (pentru orașe și municipii
cu o populație peste 20.000 locuitori)

Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile (163,23 mil €)
4.1 Mobilitate urbană

132,58 mil €

A. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori
Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de
calatori
• Achizitionarea de material rulant (tramvaie);
• Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
• Achizitionarea de troleibuze;
• Achizitionarea de autobuze;
Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori
• Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea
depourilor/autobazelor aferente
transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea statiilor de transport public (tramvai, troleibuz,
autobuz);
• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („ebilete” sau „e-ticketing”);
• Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv
pentru mijloacele de transport public de calatori;
• Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de
transportul public de calatori, în vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor
separate dedicate pentru transportul public de calatori, a construirii
/extinderii/modernizarii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusiv
construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de
transportul public de calatori;
B. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat
• Achizitionarea si instalarea statiilor de reîncarcare a automobilelor electrice si electrice
hibride;
• Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bikerental”/„bike-sharing”);
• Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
• Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite
zone;
C. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbana
• Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a
sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente
(STI);

•
•

Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti;
Construirea parcarilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, trebuie
sa se regaseasca în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D.

4.2 Reconversia
funcțională și/sau
reutilizarea unor
terenuri și suprafețe
abandonate și
neutilizate

14,73 mil €

Beneficiari eligibili:
q Unitățile administrativ- teritoriale municipii reședință de județ
q Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiul reședință de județ, cu
excepţia municipiului Tulcea, cu oraşe/ municipii/ comune din zona funcţională urbană
a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia
q Unitatea administrativ- teritorială judeţul inclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu
unitatea administrativ- teritorială municipiul reşedinţă de judeţ eligibil
min eligibil: 500.000 euro – max eligibil: 20.000.000 euro/ 25.000.000 euro pentru
cererile de finanțare ce conțin activităţi complementare privind, minimum,
infrastructura de transport public şi mijloacele de transport public
q demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervenţiilor;
q realizarea alei pietonale, piste pentru biciclişti, creare trotuare;
q amenajare spaţii verzi (defrişarea vegetaţiei existente; modelarea terenului; montarea
elementelor constructive de tipul alei, foişoare, pergole, grilaje etc.;
plantarea/gazonarea suprafeţelor, inclusiv plantare arbori);
q crearea de facilităţi pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
q instalare Wi-Fi în spaţiile publice;
q dotare mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, etc);
q modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervenţiilor, inclusiv
înlocuirea şi/sau racordarea la utilităţi publice (străzile urbane sunt eligibile în situaţii
excepţionale, numai în măsura în care astfel de investiţii sunt necesare pentru
facilitarea accesibilităţii la obiectivul de investiţii).
Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.
Beneficiari eligibili: unități adminsitrativ-teritoriale municipii reședință de județ (exclusiv
localităţile din zona funcţională urbană).
min eligibil: 100.000 euro – max investiție: 5.000.000 euro

4.3 Comunități
marginalizate

6,92 mil €

q

q

q
q

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 infratructura edilitară de gaze, electricitate, apă, salubritate);
Construcția/reabilitarea/modernizarea străzilor de importanță secundară, inclusiv
trotuare, piste pentru bicicliști, alei pietonale, căi de acces.

Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.
Beneficiari eligibili:
q Unități Administrativ Teritoriale Municipiu - Reședință de județ
q Parteneriate între UAT-uri Municipiu - Reședință de județ (ca lideri de parteneriat) si
instituții publice locale.
4.4 Educație (Creșe și
grădinițe)
4.5 Educație (Licee
tehnologice și școli
profesionale)

9,00 mil €

min. eligibil : 100.000 euro – max investiție: 5.000.000 euro
q construcţia/
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale antepreşcolare şi preşcolare (creşe şi grădiniţe);
q construcţia/reabilitarea/
modernizarea/
extinderea/
echiparea
infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic şi învăţarea pe tot parcursul
vieţii (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
Proiectul trebuie să fie cuprins în strategia integrată de dezvoltare urbană, selectat de către
Autoritatea Urbană și cuprins în Documentul Justificativ pentru fonduri ESI 2014-2020.
Beneficiari eligibili:
q Unități administrativ-teritoriale Municipiu - Reședință de județ
q Instituții ale administrației publice locale aferente entităţilor menţionate anterior
q Forme asociative între unitățile administrativ teritoriale ṣi instituții ale administrației
publice locale.
Liderul asociației va fi reprezentat de unitatea administrativ teritorială.
min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 6,7 mil euro

Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (37,71 mil €)

5.1 Patrimoniului
cultural

29,40 mil €

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
q Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor,
picturilor murale exterioare;
q Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
q Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de
climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
q Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
q Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv
digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.
POR va finanţa restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de
patrimoniu:
• Unesco (conform HG 493/2004),
• patrimoniu cultural naţional (categoria A, urban şi rural, conform Legii 422/2001
actualizata si Ordinului Ministrului Culturii nr. 2361/2010)
• patrimoniu cultural local (categoria B, din mediul urban, conform Legii 422/2001
actualizata si Ordinului Ministrului Culturii nr. 2361/2010)
q

Beneficiari eligibili: autorități și instituții ale administrației publice locale și centrale, unitățile
de cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

5.2 Reconversia
funcțională și/sau
reutilizarea unor
terenuri și suprafețe
abandonate și
neutilizate

8,31 mil €

min investiție: 100.000 euro – max investitie: 5.000.000 euro / 10.000.000 euro (pentru
obiective de patrimoniu UNESCO)
q demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
q realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
q amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea
elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.;
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
q crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru
sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
q instalare Wi-Fi în spațiile publice;
q dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
q 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).
q Observație: În cadrul acestei priorități de investiție sunt vizate reconversia funcțională
și/sau reutilizarea unor terenuri degradate, abandonate și neutilizate, cu o suprafață
de minim 1000 mp, din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și

petrecere a timpului liber pentru comunitate. Se pot depune cereri de finanțare care să
conțină mai multe locații/terenuri cu condiția ca fiecare dintre acestea să nu aibă o
suprafață mai mică de 1000 mp.
Beneficiari eligibili: unități administrativ-teritoriale din mediul urban, cu excepția municipiilor
reședință de județ și parteneriate între UAT eligibile și orice alte autorități/ instituții publice
care pot contribui la buna implementare a proiectului
min.: 100.000 euro – max. investiție 5.000.000 euro
Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională (92,40 mil €)
6.1 Infrastructură
rutieră județeană

92,40 mil €

modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți creșterea
vitezei, siguranței rutiere, portanței etc. reţelei de drumuri judeţene (inclusiv poduri și
podețe, acces la proprietăți - aflate în domeniul public ) care asigura conectivitatea,
directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate
direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui
drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum
județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
q construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor
face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii şi
alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei (parapeți de protecție, limitatoare
de viteză - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistică orizontală și verticală,
reorganizare de intersecții.
q construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar
pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor judeţene) şi
construirea pasarelelor pietonale.
q construirea/modernizarea de staţii și alveole (în cazul în care proiectul vizează un
drum județean/traseu deservit de transportul public de călători) pentru transport public
pe traseul drumului judeţean.
q realizarea de investiţii destinate siguranţei rutiere pentru pietoni şi biciclisti
(construire/modernizare trasee pietonale şi piste pentru biciclisti unde geografia
ternului permite acest lucru), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu
alimentare fotovoltaică
q realizarea de aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și parapeți
pentru protecție, apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv faţă de efectele generate de condiţii
meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepţionale)
– inundaţii, viscol etc .
Beneficiari eligibili: unităţi administrativ-teritoriale, în calitate de administrator al
q

infrastructurii de transport rutier de interes judeţean și parteneriate între unitățile
administrativ teritoriale (UAT judeţ şi UAT județ/ oraş/ municipiu/ comună)
min eligibil: 1.000.000 euro – max eligibil: 50.000.000 euro/ 37.720.000 euro (apel 3)
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului (10,31 mil €)
7.1 Diversificarea
economiilor prin
turism

10,31 mil €

q

q
q
q
q

Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de
captare și transport) în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
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 atracţiilor
turistice
Activităţi de marketing şi promovare turistică ale obiectivului finanţat.

Beneficiari eligibili: autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale și
parteneriate între acestea, precum și cu orice alte autorități/ instituții publice care pot
contribui la buna implementare a proiectului.
În vederea asigurării concentrării teritoriale, implementarea se va realiza numai în staţiunile
turistice definite conform HG 852 din 2008, pentru aprobarea normelor şi criteriilor de
atestare a staţiunilor turistice, precum şi pe teritoriul Deltei Dunării.
Stațiunile turistice din Regiunea Vest sunt: Buziaş, Băile Herculane, Calacea, Crivaia,
Geoagiu Băi, Lipova, Moneasa, Secu, Semenic, Straja, Trei Ape, Vaţa de Jos Zona ParângPetroşani
min eligibil 100.000– max investitie: 5.000.000 euro
8.1 Operațiunea A.
Ambulatorii

Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale (25,47 mil €)
19,72 mil €
q Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a
celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
Beneficiari eligibili:
q Unităţile administrativ- teritoriale
q Forme asociative între unităţile administrativ- teritoriale
min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 2.300.000 euro

8.1 Operațiunea B.
Centre comunitare
integrate

2,53 mil €

8.2.B Unități primiri
urgențe

63 mil € (alocare
națională)

q

construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea
integrate socio-medicale

dotarea

centrelor

comunitare

Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ- teritoriale
q

reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri
urgenţe și compartimentelor de primiri urgente (inclusiv cu echipamente pentru terapie
intensivă – ATI, precum și echipamente de imagistică care deservesc UPU)

Proiectul trebuie să se regăseasecă pe lista proiectelor prioritare preindentificate - Anexa nr. 9
la Ghidul specific.
Beneficiari eligibili: Unităţile administrativ- teritoriale
minim eligibil: 100.000 euro – maxim eligibil: 1.500.000 euro
8.2 Ambulanțe

8.3.A Grup vulnerabil:
persoane vârstnice

94,91 mil €
(alocare națională)

3,22 mil €

q

achiziția de ambulanțe (inclusiv ambulanțe specializate pentru pacientul cu risc
biologic, pentru transport nou-născuți în stare critică si pentru victime multiple), posturi
medicale avansate, autospeciale de transport pacienți în zona montană, unitati de
suport pentru accidente colective, etc;

Beneficiari eligibili: parteneriat dintre
q Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), în calitate de lider de
parteneriat și Inspectoratele judetene pentru Situatii de Urgenta (ISU)
min. eligibil 1 mil. euro – max. eligibil 30.000.000 euro
q reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără
componentă rezidențială, destinată persoanelor vârstnice (peste 65 ani).
Beneficiari eligibili:
q Unități administrativ-teritoriale, alte entități de drept public.
q Entități de drept privat: - asociații si fundații constituite, unități de cult
q Parteneriate intre oricare dintre entitățile menționate.
Solicitantul de finanțare, sau unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat in
condițiile legislației naționale aplicabile in vigoare si are o vechime de cel puțin un an de la
înființare, la data depunerii cererii de finanțare
min. eligibil 50.000 euro – max. eligibil 950.000 euro

8.3.B Grup vulnerabil
persoane cu
dizabilitati

16,65 mil €
(alocare națională)

q
q

reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără
componentă rezidențială (ex. centre de zi) pentru persoanele adulte cu dizabilităţi
construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de apartamente, locuinţe protejate etc.

Beneficiari eligibili:
Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sau parteneriate
între DGASPC şi unităţi administrativ teritoriale şi/sau ONG-uri cu activitate în domeniul
protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, acreditate ca furnizori de servicii
sociale și/sau unități de cult acreditate ca furnizori de servicii sociale.
DGASPC-ul aplicant, sau lider, după caz, poate fi doar unul dintre DGASPC-urile ce au în
subordine/ structură unul dintre centrele listate în Anexa 7 la Ghidul specific.
8.3.C Grup vulnerabil
copii

74,90 mil €
(alocare națională)

max. eligibil 923.000 de euro
q reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii existente pentru centrele
de zi pentru copii;
q construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea
caselor de tip familial
/apartamentelor pentru copii.
Beneficiari eligibili: Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din
județele în care funcționează centrele de plasament selectate de Autoritatea Națională pentru
Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în vederea închiderii și a continuării procesului de
dezinstituționalizare pentru copii. (A se vedea Anexa nr. 5 la Ghidul specific)
min eligibil: 200.000 euro – max eligibil: 1.000.000 euro

Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban (79,06 mil € - alocare națională)

9.1 Dezvoltare locală
plasată sub
responsabilitatea
comunităţii

79,06 mil €
(alocare națională)

q
q

q

q

investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor
sociale
investiţii
în
infrastructura
de
sănătate,
servicii
sociale
–
constructia/reabilitarea/modernizarea/dotarea centrelor comunitare integrate medicosocială;
investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare/dotarea de
unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale
etc.);
investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
respectiv:
o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi

q

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.

Beneficiari eligibili:
q
q

q

q

Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu - ca membre în Grupul de Acțiune
Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare
Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu- membru în Grupul de Acțiune Locală din
cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici
și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în
domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții
în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare
integrate - CCI medico-sociale)
Furnizori publici și privati de servicii sociale acreditați conform legislației în
vigoare, cu o vechime de cel putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu
competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfasurare de activitati
recreativ-educative, culturale, agrement și sport
Întreprinderi de economie socială de inserție

min. eligibil : 30 000 euro
La nivel de strategie, valoarea totală maximă a pachetului de proiecte de infrastructură
(aferent fiecărei strategii de dezvoltare locală) va fi de:
- 4.900.000 euro in cazul SDL-urilor, care nu au proiecte dedicate întreprinderilor de
economie socială de inserție
- 4.300.000 euro în cazul SDL-urilor care au proiecte dedicate intreprinderilor de
economie socială de inserție
- 200.000 de euro ( pentru întreprinderile de economie socială de inserție)
Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale (30,77 mil €)
10.1.a Creșe și
grădinițe

10,26 mil €

q

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe)

Beneficiari eligibili
q Unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ
q Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea
autorităţii publice locale
q Forme asociative între unităţile administrativteritoriale si Instituții ale administraţiei
publice locale care sunt eligibile

min eligibil: 100.000 euro
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului seva avea în vedere încadrarea în paritatea
7.700 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv copii încadraţi în unitatea
de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din
luna depunerii
10.1.b Școli

9,62 mil €

q

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei
pregătitoare)

Beneficiari eligibili
q Unităţi administrativ-teritoriale
q Instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea sau coordonarea
autorităţii publice locale
q Forme asociative între unităţile administrativ- teritoriale menționate și instituții ale
administraţiei publice locale
min eligibil: 100.000 euro
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului seva avea în vedere încadrarea în paritatea
7.700 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea
de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din
luna depunerii
10.2 Licee tehnologice
si scoli profesionale

2,30 mil €

q

construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și proînvățarea pe tot parcursul
vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)

Beneficiari eligibili
Unităţi administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în subordinea
sau coordonarea autorităţii publice locale, desprinse din aparatul Primăriei, cu bugetul
aprobat prin HCL, care derulează proceduri de achiziţii publice având personalitate juridică şi
care au primit în administrare infrastructura educaţională, cu excepţia municipiilor reşedinţă
de judeţ eligibile în cadrul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020
min eligibil: 100.000 euro
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului seva avea în vedere încadrarea în paritatea
7.700 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea
de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din
luna depunerii

10.3 Universitati de
stat

8,59 mil €

q

reabilitarea/
universitare

modernizarea/

extinderea/

echiparea

infrastructurii

educaţionale

Beneficiari eligibili
Instituţiile de învăţământ superior de stat
min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 6,7 mil euro
La stabilirea valorii maxime eligibile a proiectului seva avea în vedere încadrarea în paritatea
9.000 euro per participant direct la procesul educaţional, respectiv elevi încadraţi în unitatea
de infrastructură educaţională subiect al cererii de finanţare, calculată la cursul infoeuro din
luna depunerii
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară (gestionat de AMPOR)
Axa prioritară 12: Asistență tehnică (gestionat AMPOR)
Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii
13.1 Regenerare
18,16 mil €
q Investiții (construcție/reabilitare/modernizare/extindere) în clădiri destinate utilizării
urbană în orașe mici și
publice pentru servicii sociale de zi, educative, culturale și recreative, cu scopul de a
mijlocii
crea, îmbunătăți sau extinde serviciile publice de bază, inclusiv dotarea acestora cu
echipamente specifice;
q Investiții (creare/modernizare/reabilitare) în spații destinate utilizării publice, cum ar fi:
parcuri, spații verzi, spații publice, scuaruri, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale,
străzi, trotuare, piste pentru bicicliști, inclusiv utilități, precum și facilități pentru activități
sportive și recreaționale de mici dimensiuni (ex. Terenuri de sport, etc.), Wi-Fi în
spațiile publice, mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc.);
Beneficiari eligibili
q Unităţi administrativ-teritoriale din orașe mici și mijlocii, cu excepția municipiilor
q

reședință de județ;
parteneriate între entitățile menționate anterior și instituțiile publice locale din
subordinea acestora, unitățile administrativ-teritoriale – județ, instituțiile publice
locale din subordinea UAT județ, precum și cu orice alte autorități/ instituții
publice care pot contribui la buna implementare a proiectului;

min eligibil: 100.000 euro – max eligibil: 5.000.000 euro
Axa prioritară 14: Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență
Axa prioritară 15: Inițiativa pentru IMM-uri
Notă:
Acest material reprezintă un rezumat al prevederilor Ghidurilor specifice și nu este exhaustiv. Acest material nu se poate substitui Ghidurilor specifice și nu exonerează solicitanții de
finanțare de la citirea și însuțirea în integralitate a prevederilor Ghidurilor specifice și respectarea cumulativă a tuturor prevederilor acestora.

