
Unități administrativ-teritoriale: municipii și orașe;

Parteneriate cu actori publici relevanți pentru proiect.

min. 500.000 euro

max. 2.500.000 euro

98%

Crearea de spații verzi noi: parcuri, grădini, scuaruri, zone verzi

pentru agrement;

Creșterea suprafeței spațiilor verzi publice de calitate.

40 milioane euro

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se

publica în perioada următoare.

Spații verzi urbane

O Europă mai verde

Regiune cu orașe prietenoase cu mediul

Contribuția maximă a programului
la cheltuielile eligibile

Noi spații verzi urbane

Dezvoltăm ecosisteme urbane sănătoase!



Crearea de spații verzi de proximitate în zone dens
populate;
Susținerea biodiversității și readucerea naturii în orașe;
Folosirea de materiale prietenoase cu mediul și
specifice peisajului cultural al locației în care se propun;
Evitarea amenajărilor de spații verzi care necesită
întreținere excesivă ulterioară pe suprafețe mari (ex.
gazon).

Proiectul se depune la faza de Proiect tehnic cu Autorizație de

construire;

Solicitantul trebuie să dețină dreptul de a realiza investiția asupra

imobilului, conform legislației în vigoare;

Proiectele trebuie să fie incluse în Strategiile Integrate de Dezvoltare

Urbană, elaborate la nivel local;

Nu se finanțează spații verzi publice existente sau lucrări de întreținere; 

Obligativitatea includerii în bugetele locale a cheltuielilor de întreținere

a spațiilor verzi create, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea

investiției;

Construcțiile (alei, mobilier urban etc.) sunt permise în spațiile verzi în

procent maxim de 10% din suprafața totală a spațiului verde, conform

Legii nr. 24/2007;

La finalul implementării proiectului spațiile verzi create se vor include în

Registrul local al spațiilor verzi, în categoria spațiilor verzi;

Investiţiile trebuie să fie elaborate în baza unui Studiu peisagistic;

Colectivul de elaborare a proiectului trebuie sa cuprindă un

inginer/arhitect/urbanist cu specializarea peisagistică/arhitectura

peisajului/amenajarea și planificarea peisajului sau echivalent.

Spații verzi urbane nou create;

Persoane care beneficiază de spațiile verzi nou create.

Mai multe informații despre amenajarea spațiilor verzi sunt
prezentate în  "Ghidul orientativ privind investițiile în infrastructura
verde", elaborat de ADR Vest. Documentul poate fi consultat,
scanând codul QR. 



Planul UE de refacere a naturii din Strategia UE  în domeniul

biodiversității include o acțiune de înverzire a zonelor urbane

cu 3 miliarde de copaci plantați în întreaga UE;

0 (zero) emisii nete de gaze cu efect de seră până în anul

2050 este unul dintre angajamentele UE prin Pactul Verde

European;

91 ha spații verzi au fost/vor fi create/modernizate în

Regiunea Vest prin POR 2014-2020; 

„Cum putem integra natura în peisajele urbane prin POR

Vest 2021-2027?” a fost provocarea lansată de ADR Vest.

Propunerile cetățenilor din Regiunea Vest pot fi consultate

scanând codul QR.

reduc poluarea, căldura și zgomotul din orașe;

influențează pozitiv sănătatea și starea de bine a oamenilor;

îmbunătățesc aspectul spațiului public;

contribuie la creșterea atașamentului oamenilor față de

cartierul și orașul în care trăiesc.

Spațiile verzi:

22 mp/locuitor este suprafața medie de spații verzi urbane

în Regiunea Vest. Recomandarea Organizației Mondiale a

Sănătății este de 50 mp de spații verzi/locuitor;

Spațiile verzi existente sunt neîntreținute și sărace în

biodiversitate.

22%
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va  fi
actualizat pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 

 

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.

mailto:consultare@adrvest.ro

