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Pentru perioada 2021–2027,  în cadrul POR Vest solicitantii din Regiunea Vest vor putea accesa o 
gamă largă de intervenții, în cadrul celor 5 Obiective de Politică propuse de Regulamentul Comun 
al UE privind Fondurile de Coeziune, după cum urmează: 

 

Obiectiv de politică 
(OP) 

Prioritatea Obiectiv specific  (OS) 

OP 1 
O Europă mai 

inteligentă 

Prioritatea 1 
O regiune competitivă prin 

inovare, digitalizare și 
întreprinderi dinamice 

a (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și 
inovare și adoptarea tehnologiilor avansate 
a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în 

beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor 

a (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității 
IMM-urilor 

Prioritatea 2 
O regiune cu orașe Smart și o 

administrație digitalizată 

a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în 
beneficiul cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor 

OP 2  
O Europă mai 

ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon 

Prioritatea 3 
O regiune cu orașe 

prietenoase cu mediul 
 

b (i) Promovarea eficienței energetice și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a 
biodiversității, a infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea poluării 

b (viii) Promovarea mobilității urbane 
multimodale sustenabile 

OP 3  
O Europă mai 

conectată 

Prioritatea 4 
O regiune accesibilă 

c (iii) Dezvoltarea unei mobilități naționale, 
regionale și locale durabile, reziliente în fața 

schimbărilor climatice, inteligente și 
intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la 

TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

OP 4  
O Europă mai 

socială 

Prioritatea 5 
O regiune educată 

d (ii) Imbunătățirea accesului la servicii de 
calitate și favorabile incluziunii în educație, 

formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurii 

OP 5  
O Europă mai 

aproape de 
cetățeni 

Prioritatea 6 
O regiune atractivă 

e (i) Favorizarea dezvoltării integrate sociale, 
economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în 
zonele urbane 

e (ii) Favorizarea dezvoltării integrate sociale, 
economice și de mediu la nivel local și a 

patrimoniului cultural, turismului și securității în 
afara  zonelor urbane 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE DIN POR VEST 2021-2027 
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ:    1  ”O Europă mai inteligentă” – minim 25% 

 

Ñ Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

 

ü Obiectiv Specific -  Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate  

Tipuri de activități sprijinite: 

o susținerea colaborării dintre entitățile de cercetare-dezvoltare-inovare și 
întreprinderi, inclusiv susținerea transferului tehnologic; susținerea 
transferului în piață a rezultatelor generate de drepturile de proprietate 
intelectuală și tehnologii inovative; 

o susținerea și dezvoltarea capacității de cercetare și inovare în cadrul 
întreprinderilor din sectoarele de specializare inteligentă; 

o susținerea ecosistemului regional de inovare prin crearea și/sau dezvoltarea 
structurilor de transfer tehnologic, inclusiv diversificarea serviciilor suport și 
încurajarea asocierii; 

o crearea și maturizarea start-up-urilor/spin-off-urilor inovatoare în domeniile 
de specializare inteligentă regionale; 

o dezvoltarea Agenției Regionale de Inovare; 

o crearea a 4 centre de excelență pentru elevi și studenți în domeniile de 
specializare inteligentă regională. 

Grupul țintă:  ecosistemul de inovare al Regiunii Vest: întreprinderi din sectoarele 
de specializare inteligentă, universități, unități de CDI, entități de inovare și transfer 
tehnologic, alte organizații de tipul clustere, acceleratoare,  studenți, cercetători, 
etc. 

 

ü Obiectiv Specific  -  Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

Tipuri de activități sprijinite: 

o susținerea adoptării în întreprinderi a tehnologiilor și a instrumentelor 
digitale care susțin inovarea și productivitatea, 

o susținerea și dezvoltarea produselor si serviciilor digitale ale întreprinderilor 
în corelare cu nevoile regionale de digitalizare și cu dezvoltarea serviciilor 
publice digitale,  

o Sprijin pentru dezvoltarea Hub-ului Inovativ Digital (DIH) Regiunea Vest. 

Grup țintă: IMM-uri, membrii DIH. 
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ü Obiectiv Specific  -   Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Tipuri de activități sprijinite: 

o îmbunătățirea productivității si competitivității IMM-urilor, prin dezvoltarea 
capacității de producție si/sau a serviciilor, inclusiv prin susținerea 
internaționalizării, 

o facilitarea investițiilor tehnologice în IMM-uri, inclusiv tehnologii TIC, IoT, 
automatizare, robotică, inteligență artificiala, customizare de masă, 
Industria 4.0, printare 3D, metode avansate de producție, tehnologii 
sustenabile, contracararea efectelor schimbărilor climatice, 

o susținerea și dezvoltarea structurilor și serviciilor de sprijin a afacerilor în 
domeniile de specializare inteligentă regionale, în mod integrat cu sprijinirea 
IMM-urilor (inclusiv start-upuri) localizate în cadrul acestora 

o sprijin pentru întreprinderi de tip start-up, în zonele și domeniile relevante 
din regiune,   

o susținerea cooperării între IMM-uri, la nivel asociativ, clustere sau lanțuri de 
valori, hub-uri 

Grup țintă: microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, clustere, incubatoare, 
alte structuri de afaceri, administratori de instrument financiar. 

 

Ñ  Prioritatea 2: O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată 

 

ü Obiectiv Specific - Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor 

Tipuri de activități sprijinite: 

o Sprijin pentru intervenții de tip Smart City și Smart-Village; 

o Crearea unui sistem de măsurare, evaluare și monitorizare a consumurilor 
pentru toate tipurile de sisteme de energie în clădiri publice;  

o Susținerea digitalizării serviciilor publice într-un cadru integrat la nivel local 
și regional; 

o Dezvoltarea infrastructurii pentru interoperabilitate și redundanță în cadrul 
operațiunilor de digitalizare ale serviciilor publice la nivel local și regional; 

o Susținerea dezvoltării capacității de management a proiectului la nivel de 
beneficiar;  

o Sprijin pentru întărirea capacității administrative de a utiliza și gestiona 
soluții de tip „Smart City”, de a elabora și monitoriza strategii investiționale 
pentru ” Smart City”, inclusiv de a elabora/dezvolta proiecte care utilizează 
tehnologii ”smart”. 

Grupul țintă: populația din municipiile reședință de județ, municipii și orașe și zona 
urbană funcțională a acestora, dar și populația regiunii. 
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2 ”O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon” – minim 30% 

 

Ñ Prioritatea 3:  O regiune cu orașe prietenoase cu mediul  

 

ü Obiectiv specific -  Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră 

Tipuri de activități sprijinite: 

o Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale, inclusiv 
măsuri de consolidare, în funcție de riscurile identificate (după caz); 

o Consolidarea capacității autorității de management, a dezvoltatorilor de 
proiecte și a autorităților publice în domeniul eficienței energetice. 

Grup țintă: populația regiunii din mediul urban, care locuiește în cadrul clădirilor 
rezidențiale și/sau utilizează clădirile publice renovate energetic. 

 

ü Obiectiv specific -  Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 
verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

Tipuri de activități sprijinite: 

o reabilitarea siturilor dezafectate/zonelor cu infrastructuri majore 
dezafectate și valorificarea acestora prin transformarea în scop zone de 
interes public;  

o îmbunătățirea și modernizarea spațiilor verzi în orașe, inclusiv a 
accesibilității și conectivității acestora; 

Grup țintă: populația urbană din Regiunea Vest. 

 

ü Obiectiv specific -  Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

Tipuri de activități sprijinite: 

o Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii sistemelor de transport public 
curat, inclusiv lucrări de artă, stații de alimentare cu combustibili alternativi; 

o Modernizarea/dezvoltarea/extinderea/optimizarea liniilor și stațiilor de 
tramvai și troleibuz, inclusiv a stațiilor inter-modale; 

o Achiziționarea/modernizarea materialului rulant pentru sistemul de 
transport public urban curat; 

o Achiziționarea de troleibuze/autobuze pentru transport urban curat, inclusiv 
biciclete, sisteme de bike-sharing sau alte mijloace de transport ecologice; 

o Dezvoltarea de sisteme inteligente de transport, e-ticketing, management 
de trafic; 

o Dezvoltarea unor axe/culoare de mobilitate și soluții de organizare a 
traficului care facilitează circulația eficientă a transportului public, inclusiv 
măsuri de siguranță rutieră; 
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o Dezvoltarea unui sistem de transport intra și interjudețean orientat spre 
nevoile utilizatorilor, inclusiv achiziția de mijloace de transport curat. 

Grup țintă: populația orașelor și zonelor urbane funcționale, populația regiunii 

 

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 3 ”O Europă mai conectată” 

 

Ñ Prioritatea 4: O regiune accesibilă  

 

ü Obiectiv specific - Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, 
reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

Tipuri de activități sprijinite: 

Activități unde sunt eligibile doar UAT-uri județene, singure sau în parteneriat: 

o modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene care asigură 
conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv lucrări de artă, 
măsuri de siguranță rutieră și ecologice; 

o crearea sau extinderea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean, care 
asigură conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T,  inclusiv lucrări 
de artă, măsuri de siguranță rutieră și ecologice; 

o construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la 
autostrăzi sau drumuri expres. 

Activități unde sunt eligibile doar UAT-uri din mediul urban: 

o decongestionarea traficului în marile orașe prin investiții în infrastructura 
rutieră, prin construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere și 
construirea de pasarele pietonale. 

Grup țintă: Populația regiunii, turiștii, populația care tranzitează regiunea, agenții 
economici, autoritățile publice locale singure sau în parteneriat în calitate de  
proprietari/utilizatori ai infrastructurii de transport modernizate/noi 

 

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 ”O Europă mai socială” 

 

Ñ Prioritatea 5: O regiune educată 

 

ü Obiectiv specific - Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii 
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii 

Tipuri de activități sprijinite: 

o investiții în infrastructura educațională de nivel antepreșcolar și preșcolar, 
primar, secundar, terțiar, inclusiv învățământ special; 
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o investiții în infrastructura școlilor și centrelor de educaţie şi formare 
profesională/învățământ profesional/învățământ dual; 

o dotarea și  digitalizarea unităților de învățământ. 

Grup țintă: populația școlară din toate nivelurile de învățământ. 

 

 

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” – minim 6% din FEDR pentru 
dezvoltare urbană integrată  

 

Ñ Prioritatea 6: O regiune atractivă 

 

ü Obiectiv specific - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

Tipuri de activități sprijinite: 

o identificarea de situri/ansambluri urbane obiective de patrimoniu, cu potențial 
de valorificare și dezvoltare integrată. Intervențiile integrate propuse spre a fi 
susținute sunt: 

- conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural național si a serviciilor culturale,  

- punerea în valoare a clădirilor cu valoare istorică pentru noi activități 
cultural-creative, 

- crearea si modernizarea de spații verzi, 

- regenerarea spațiilor publice, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară și 
sisteme de securitate a cetățeanului, 

- modernizarea infrastructurii culturale, cu accent pe păstrarea și 
valorificarea identității locale, 

- dezvoltarea și promovarea unor rute turistice, de agrement și culturale, 

- digitalizarea obiectivelor. 

o Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural național și local si a serviciilor culturale în orașe; 

o Dezvoltarea și punerea în valoare a infrastructurii turistice publice, în orașe care 
dispun de un potențial turistic valoros; 

o Modernizarea infrastructurii și serviciilor culturale, cu accent pe păstrarea și 
valorificarea identității regionale, inclusiv implementarea tehnologiilor 
multimedia și a tehnicilor digitale pentru promovarea infrastructurilor 
culturale; 

o Reabilitarea integrată a spațiiilor publice din: zone centrale, zone istorice, 
spațiile publice din interiorul ansamblurilor de locuințe colective  

o Dezvoltarea unor rute turistice, culturale și de agrement; 
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o Suport pentru dezvoltarea unor planuri de marketing a destinațiilor turistice 
prioritare la nivel regional și local. 

Grup țintă: populația regiunii, turiștii 

Atenție!  Necesară existența strategiilor locale: Strategie integrata de dezvoltare urbana – 
locală/judeteană, PMUD, PAED. 

Măsura transversală: Sprijin pentru dezvoltarea capacității administrative a UAT-urilor pentru 
creșterea capacității administrative 

 

ü Obiectiv specific - Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 
nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara zonelor urbane 

Tipuri de activități sprijinite: 

o Dezvoltarea si punerea în valoare a infrastructurii turistice publice, în special în 
zone care dispun de un potențial turistic valoros; 

o Cercetarea, restaurarea, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului  cultural UNESCO;  

o Punerea în valoare a patrimoniului natural regional în scopul dezvoltării eco-
turismului, 

o Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare, 
informare și exploatare turistică sustenabilă; 

o Modernizarea infrastructurii și serviciilor culturale, cu accent pe păstrarea și 
valorificarea identității regionale, inclusiv implementarea tehnologiilor 
multimedia și a tehnicilor digitale pentru promovarea infrastructurilor culturale 

o Dezvoltarea unor rute turistice, culturale și de agrement; 

o Dezvoltarea taberelor școlare. 

Grup țintă: populația regiunii, turiștii 

 

Atenție!  Necesară existența unei Strategii integrate de dezvoltare urbana – locală/judeteană. 

Măsura transversală: Sprijin pentru dezvoltarea capacității administrative a UAT-urilor pentru 
creșterea capacității administrative 

 


