PROGRAMUL REGIONAL
VEST 2021-2027
REZUMAT

REZUMAT la
versiunea aprobată de CE în data de 07.10.2022

Pentru perioada 2021–2027, în cadrul Programului Regional Vest solicitanții 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
Prioritatea
(OP)

OP 1
O Europă
mai
competitiv
ă și mai
inteligentă,
prin
promovarea
unei
transformăr
i economice
inovatoare
și
inteligente
și a
conectivități
i TIC
regionale
Minim 25%
din FEDR

OP 2
O Europă
mai verde,
1

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

Obiectiv specific

ALOCARE
- mil. EUR-

a (i) Dezvoltarea și sporirea
capacităților de cercetare și inovare
și adoptarea tehnologiilor avansate

59,028

a (ii) Valorificarea avantajelor
digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor, al organizațiilor de
cercetare și al autorităților publice

15,382

a (iii) Intensificarea creșterii
sustenabile și creșterea
competitivității IMM-urilor și crearea
de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții
productive

149,581

a(iv) Dezvoltarea competențelor
pentru specializare inteligentă,
tranziție industrială și
antreprenoriat

12,118

a (ii) Valorificarea avantajelor
digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
al companiilor, al organizațiilor de
cercetare și al autorităților publice

34,117

Prioritatea 3 b (i) Promovarea eficienței
O regiune cu energetice și reducerea emisiilor de
orașe
gaze cu efect de seră

116,795

Prioritatea 2
O regiune cu
orașe Smart
și o
administrați
e
digitalizată

rezilientă,
cu emisii
reduse de
dioxid de
carbon care
trece la o
economie
cu zero
emisii de
carbon, prin
promovarea
tranziției
către o
energie
curată și
echitabilă, a
investițiilor
verzi și
albastre, a
economiei
circulare, a
atenuării
schimbărilo
r climatice
si adaptării
la acestea, a
prevenirii și
gestionării
riscurilor și
a mobilității
urbane
sustenabile
Minim 30%
din FEDR
OP 3
O Europă
mai
conectată
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prietenoase
cu mediul

b (vii) Intensificare acțiunilor de
protecție și conservare a naturii, a
biodiversității și a infrastructurii
verzi, inclusiv în zonele urbane,
precum și reducerea tuturor
formelor de poluare

40,000

Prioritatea 4
O regiune cu
mobilitate
urbană
sustenabilă

b (viii) Promovarea mobilității
urbane multimodale sustenabile, ca
parte a tranziției către o economie
cu zero emisii de dioxid de carbon

157,363

Prioritatea 5
O regiune
accesibilă

c (ii) Dezvoltarea și ameliorarea unei
mobilități naționale, regionale și
locale sustenabile, reziliente la

158,360

prin
dezvoltarea
mobilității

schimbările climatice, inteligente și
intermodale, inclusiv îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere

OP 4
O Europă
mai socială
și mai
favorabilă
incluziunii,
prin
implement
area
Pilonului
european al
drepturilor
sociale

d (ii) Îmbunătățirea accesului la
servicii și favorabile incluziunii și de
calitate în educație, formare și
învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurii
accesibile, inclusiv prin promovarea
rezilienței pentru educația și
formarea la distanță și online

111,447

d (vi) Creșterea rolului culturii și al
turismului sustenabil în dezvoltarea
economică, incluziunea socială și
inovarea socială

82,510

e(i) Promovarea dezvoltării
integrate și incluzive în domeniul
social, economic și al mediului,
precum și a culturii, a patrimoniului
natural, a turismului sustenabil și a
securității în zonele urbane

193,014

OP 5
O Europă
mai
aproape de
cetățeni
prin
promovarea
dezvoltării
sustenabile
și integrate
a tuturor
tipuri de
teritorii și a
inițiativelor
locale

Prioritatea 6
O regiune
educată și
atractivă

Prioritatea 7
O regiune
pentru
cetățeni

Prioritatea 8 Asistență tehnică
TOTAL ALOCARE REGIUNEA VEST (FEDR + BUGET DE STAT)

3

49,377

1.179,09

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 1 ”O Europă mai competitivă și mai inteligentă”
Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
a(i) Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Tipuri de intervenții propuse:
A. Consolidarea bazei materiale publice de cercetare, în corelare cu nevoile pieței
și aliniate dublei tranziții verde și digitale, prin investiții în dezvoltarea entităților
care desfășoară activități specifice de CDI, indiferent de forma juridică a acestora.

1. Sprijinirea activității organizațiilor și infrastructurilor de CDI existente:
✓ Finanțarea vizează organizațiile CDI și IMM-urile inovatoare, pentru
implementarea în parteneriat a unor proiecte de cercetare-dezvoltareinovare;
✓ Implicarea IMM va consta în verificarea și demonstrarea tehnologiilor și
anticiparea potențialului de piață a rezultatelor CDI;
✓ Minim un IMM va face parte din parteneriatele sprijinite.

2. Dezvoltarea conceptuală și operaționalizarea a 4 Centre de Creativitate și
Inovare:
✓ CCI-urile vor fi organizate ca Open-Labs de inovare și vor urmări accelerarea
transferului de cunoștințe și abilități de CDI către utilizatorii finali;
✓ Pentru a fi conectată cu piața, baza de cercetare va fi dezvoltată în strânsă
colaborare cu IMM-urile (ca beneficiari finali ai activităților finanțate) și cu
întreprinderile mari (ca furnizori de expertiză în domeniul cercetăriidezvoltării private).

3. Susținerea dezvoltării și operaționalizării clusterelor de inovare:
✓ Extinderea activităților, inclusiv networking și crearea premiselor unor
colaborări între membri;
✓ Implementarea de proiecte pilot – de ex. testarea inițială a noilor tehnologii,
în proiecte derulate în comun;
✓ Dezvoltarea lanțurilor valorice și construirea poziției pe piață a clusterului și a
membrilor.
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Notă: Investițiile publice urmăresc consolidarea unei rețele unice integrate de
locații, instrumente și expertiză la nivel înalt.
B. Dezvoltarea mecanismelor și a instrumentelor care stimulează activitățile
inovative ale IMM-urilor:
1. Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMMurilor pentru reducerea decalajului existent în termeni de inovare și
digitalizare; dezvoltarea și/sau adoptarea tehnologiilor avansate: block-chain,
big data, cloud computing, Internet of Things, producție avansată, robotică,
inteligență artificială, securitate cibernetică, printare 3D (fabricație aditivă),
metode avansate de producție, tehnologii sustenabile și economie circulară
etc.
2. Facilitarea și stimularea colaborării efective între actorii ecosistemului
regional de inovare - precum și între întreprinderi mari și IMM-uri, pentru
creșterea valorii adăugate.
C. Dezvoltarea unui sistem regional de vouchere de inovare, proiectele fiind
finanțate etapizat și granulat, în funcție de nivelul de maturitate tehnologică propus
a se realiza. Scopul este de a facilita accesul IMM la resurse externe de cercetare și
cooperarea activă între IMM-uri și furnizorii de servicii de inovare – organizații de
cercetare, universități, entități de transfer tehnologic etc.
D. Consolidarea cooperării pentru inovare cu parteneri interni sau externi – ex.
EIT, platforme S3, prin participarea în activități și dezvoltarea unor rețele
intersectoriale între membrii ecosistemului, bazate pe cooperare, transfer de
cunoștințe și creșterea competențelor, concentrându-se pe promovarea inovării, în
special tehnică/tehnologică, inovarea socială și eco-inovarea.
Aspecte de avut în vedere:
✓ Investițiile răspund nevoilor identificate prin RIS3 și nu nevoilor mediului
academic;
✓ Vor fi susținute cu prioritate acțiuni CDI orientate spre procesul de tranziție la
o economie circulară, valorificarea materialelor, dezvoltarea de tehnologii
care reduc deșeurile și facilitează simbioza industrială, sporind durabilitatea
produselor și utilizarea materialelor cu emisii scăzute, promovând reciclarea,
recuperarea și reutilizarea deșeurilor;
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✓ Intervențiile vor fi orientate cu precădere spre achiziția de dotări și
echipamente, investițiile în lucrări de construcție vor reprezenta cheltuieli
conexe;
✓ Întreprinderile mari pot fi sprijinite doar dacă proiectele propuse implică o
cooperare cu IMM în activități de CDI, ca parteneri în proiecte care au ca
obiectiv creșterea capacității de inovare a IMM;
✓ Cercetarea fundamentală nu este sprijinită;
✓ Se vor finanța proiecte care vizează cercetarea aplicată și acțiuni inovative,
incluzând dezvoltarea experimentală și cercetarea industrială, cu obiectivul
de a crea cunoștințele necesare pentru dezvoltarea de noi produse, materiale,
tehnologii și servicii, vizând introducerea de noi produse și servicii în producție
și ulterior pe piață, dar și creșterea eficienței proceselor de producție și de
furnizare a serviciilor.
TIP DE
CERCETARE

NIVEL DE
ACTIVITĂȚI DE CERCETARE MATURITATE
TEHNOLOGICĂ

Cercetare de bază
CERCETARE
FUNDAMENTALĂ

DEZVOLTARE
EXPERIMENTALĂ

TRL 1

Formulare principii

TRL 2

Aplicabilitate

TRL 3

Experimentare

TRL 4

Validare tehnologie

TRL 5

Performanța tehnologică
dovedită

TRL 6

Prototip

TRL 7

Testare

TRL 8

Demonstrare funcționare
în mediul real

TRL 9

Lansare producție

Cercetare de laborator

Dezvoltare tehnologică
CERCETARE
INDUSTRIALĂ

REZULTATUL
CERCETĂRII

Demonstrarea tehnologiei

Dezvoltarea produsului

Produs finalizat

Grupul țintă: este reprezentat de întreg ecosistemul de inovare al Regiunii Vest:
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din sectoarele de specializare
inteligentă; întreprinderi mari, cu condiția ca acestea să includă cooperarea cu IMMuri în activități de CDI; universități; unități CDI; entități de inovare și transfer
tehnologic; clustere; ADR Vest; incubatoare; noi membri ai ecosistemului, proprietarii
și utilizatorii de infrastructuri CDI, elevii, studenții și cercetătorii pot fi considerați
6

beneficiari indirecți ai intervențiilor propuse. Entitățile descrise în cadrul grupului
țintă sunt încurajate să adopte soluții care să conducă la un ecosistem de inovare
dinamic și competitiv.
INDICATORI DE REALIZARE
RCO 01

Întreprinderi care beneficiază de sprijin

RCO 02

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 04

Întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar

RCO 06

Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de
sprijin

RCO 07

Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune

RCO 08

Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare

RCO 10

Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare

PSO 01

Organizații de management al clusterului care beneficiază de sprijin
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 02

Investiții private care completează sprijinul public (din care: granturi,
instrumente financiare)

RCR 03

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de
produse sau procese

RCR 04

IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare

RCR 05

IMM-uri care introduc inovații la nivel intern

RCR 06

Cereri de brevete depuse

RCR 08

Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin

RCR 102

Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care
beneficiază de sprijin

7

a(ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

al

Tipuri de intervenții propuse:
A. Susținerea transformării digitale a IMM-urilor în corelare cu indicatorii care
compun indicele DESI, prin:
•

achiziția de produse/servicii IT personalizate, plecând de la autoevaluarea stării
inițiale, pentru rezolvarea sarcinilor din punct de vedere computațional;

•

investiții în echipamente specifice, achiziția licențelor și/sau dezvoltarea
aplicațiilor software, resurse de stocare și procesare, tehnologii specifice de
utilizare a inteligenței artificiale, robotizării, învățării automate, realității
augmentate și virtuale, soluții/servicii IT&C care simplifică procese și sporesc
intensitatea digitală a IMM-urilor;

•

utilizarea tehnologiilor moderne de ex. Blockchain, big data, realitate virtuală,
imprimare 3D, pentru dezvoltarea economiei;

•

susținerea și promovarea comerțului electronic - business to consumer,
business to business, procese de business, consumer to consumer, încurajând
următoarele modele de afaceri: e-shop; eProcurement, eMall, 3rd party
marketplace, virtual communities, value chain service provider, etc.

În funcție de progresul înregistrat în domeniul tehnologiilor digitale, această
listă poate suferi modificări.
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Grup țintă: IMM-urile din regiune, antreprenorii, angajații IMM-urilor, cetățenii
regiunii.
Aspecte de avut în vedere:
✓ Investițiile vor avea în vedere atingerea unei intensități digitale ridicate,
ținta fiind atingerea la nivel de firmă a minim 7 din cele 12 tehnologii digitale,
documentul de referință fiind Comunicarea Comisiei COM (2021) 118 Busola
pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital
– Anexa.
✓ Prioritate au IMM-urile care un nivel ”scăzut” și ”foarte scăzut” de digitalizare.
Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale
solicitantului a fost aplicat un chestionar privind nevoile și stadiul digitalizării IMMurilor din regiune. Studiul rezultat în urma aplicării chestionarului - Analiza nevoilor
de digitalizare la nivelul întreprinderilor din Regiunea Vest, este publicat pe pagina
web a ADR Vest, în secțiunea PR Vest 2021-2027

INDICATORI DE REALIZARE
RCO 01

Întreprinderi care beneficiază de sprijin

RCO 02

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 13

Valoarea serviciilor, a produselor și a proceselor digitale dezvoltate pentru
întreprinderi
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 12

Utilizatori de servicii, produse și procese digitale noi și optimizate
dezvoltate de întreprinderi

RCR 13

Întreprinderi care ating un nivel ridicat de intensitate digitală
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a(iii) Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și
crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive
Tipuri de intervenții propuse:

A. Îmbunătățirea productivității și competitivității IMM-urilor, inclusiv sprijinirea
proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în activitatea
IMM-urilor, prin introducerea de metode avansate de producție, tehnologii
sustenabile, contracararea efectelor schimbărilor climatice, transformarea verde
și digitală, în vederea dezvoltării întregului sistem regional de producție.

B. Susținerea și dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor (incubatoare,
acceleratoare) și a serviciilor suport localizate în cadrul acestora, în mod
integrat cu sprijinirea IMM-urilor, inclusiv întreprinderi noi.
Prin acțiunea care vizează structurile suport pentru afaceri se intenționează
crearea de incubatoare noi (în clădiri existente, dar care nu au funcțiune de
structură de sprijin a afacerii la momentul depunerii cererii de finanțare) sau
dezvoltarea celor existente, cu sau fără extinderea capacității de incubare,
respectiv diversificarea serviciilor de incubare în folosul întreprinderilor.

C. Sprijin pentru întreprinderi noi, în județele Caraș-Severin și Hunedoara, prin
achiziția de active corporale și active necorporale aferente investiției,
modernizare/dotare spații de producție/servicii, însoțite de suport personalizat de
tip: consiliere, mentoring, coaching, în fiecare etapă a dezvoltării.

D. Sprijin prin Instrumente financiare:
o

Instrument de capital de risc de accelerare a afacerilor (accelerator
combinat cu grant și fond seed)

o

Instrument de venture capital.

Evaluarea ex-ante a identificat necesitatea introducerii unui compartiment de preaccelerare, prin care să fie furnizate servicii de instruire și mentorat,
Grup țintă: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, clustere, incubatoare,
alte structuri de afaceri, administratori de instrument financiar, start-up-uri, angajații
companiilor, respectiv proprietarii și utilizatorii de infrastructuri pentru afaceri.
Aspecte de avut în vedere:
✓ Se finanțează cu prioritate IMM-uri din sectoarele RIS3;
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✓ Proiectele vor urmări creșterea competitivității, a productivității, inovarea și
crearea de locuri de muncă;
✓ Anterior solicitării de sprijin este obligatoriu ca reprezentanții IMM-urilor să
urmeze cursuri de antreprenoriat;
✓ Firmele beneficiare vor avea acces la dezvoltarea de competențe furnizate
prin OS a(iv) necesare pentru dezvoltarea unor idei inovative;
✓ Activitățile care conduc la digitalizarea IMM-urilor, nu vor fi abordate ca
intervenție distinctă în cadrul acestui obiectiv specific;
✓ Investițiile realizate în stațiunile turistice atestate vor urmări dezvoltarea
activităților recreative, care conduc la creșterea duratei sejurului. Nu se
finanțează crearea/extinderea/modernizarea capacităților de cazare.

INDICATORI DE REALIZARE
RCO 01

Întreprinderi care beneficiază de sprijin

RCO 02

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 03

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin instrumente financiare

RCO 04

Întreprinderi care beneficiază de sprijin nefinanciar

RCO 05

Întreprinderi nou înființate care beneficiază de sprijin

RCO 15

Capacități create pentru pepinierele de afaceri
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 01

Locuri de muncă create în entitățile care beneficiază de sprijin

RCR 03

Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de
produse sau procese

RCR 04

IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare

RCR 17

Întreprinderi noi aflate încă pe piață

RCR 18

IMM-uri care utilizează servicii ale unor pepiniere de afaceri după crearea
pepinierelor

RCR 25

IMM-uri cu o valoare adăugată mai mare per angajat

11

a(iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat
Tipuri de intervenții propuse:
A. Îmbunătățirea competențelor tehnice, manageriale, antreprenoriale, creative,
ecologice în domeniile de specializare inteligentă, prin activități care urmăresc:
-

Îmbunătățirea competențelor specifice, doar în legătură cu procesele
antreprenoriale de inovare avansată, disruptivă, tranziția industrială către i4.0
și i5.0, precum: management de inovare, management tehnologic,
competențe privind economia circulară, etc.;

-

Îmbunătățirea competențelor digitale, precum: robotică, mecatronică,
nanotehnologii - conductori, calcul de înaltă performanță, AI, IoT, 3D, realitate
augmentată, blockchain și securitate cibernetică;

-

Dezvoltarea capacității și competențelor organizațiilor de cercetare pentru a
aprofunda cooperarea cu operatorii economici; pentru a însoți tranziția către
organizații antreprenoriale; creșterea viabilității comerciale și relevanța pe
piață a proiectelor de cercetare; sporirea capacităților de a participa la procese
de inovare interactive și deschise.

-

Instruirea angajaților organizațiilor CDI (de ex. entitățile de inovare și transfer
de tehnologie) pentru furnizarea și promovarea serviciilor, precum și pentru a
introduce inovarea și spiritul antreprenorial în curriculă.

B. Operaționalizarea Agenției Regionale de Inovare.
Grup țintă: actorii publici, cât și cei privați ai sistemului de inovare, precum IMM-urile
și angajații acestora, organizațiile de tip cluster, autoritățile publice, intermediari,
organizațiile de educație și formare, instituțiile de cercetare private și publice,
inclusiv Agenția Regională de Inovare
INDICATORI DE REALIZARE
RCO 01

Întreprinderi care beneficiază de sprijin

RCO 02

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi

RCO 16

Participarea părților interesate instituționale la procese de descoperire
antreprenorială

RCO 101

IMM-uri care investesc în competențe pentru specializare inteligentă,
pentru tranziție industrială și antreprenoriat
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PSO 02

Organizații de cercetare publice care investesc în competențe pentru
specializarea inteligentă

INDICATORI DE REZULTAT
RCR 98

Angajați din IMM-uri care finalizează programe de formare a
competențelor pentru specializare inteligentă, pentru tranziție
industrială și antreprenoriat (pe tip de competențe: tehnice, de
management, de antreprenoriat, ecologice, altele)

PSR 01

Cercetători din organizațiile CDI publice care finalizează programe de
formare a competențelor pentru specializare inteligentă

PSR 02

Contribuții/acțiuni de consolidare a guvernanței S3 și a ecosistemului
regional de inovare
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Prioritatea 2: O regiune cu orașe Smart și o administrație digitalizată
a(ii) Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor,
companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

al

Tipuri de intervenții propuse:
A. Digitalizarea administrației publice: platforme cu funcții și servicii digitale oferite
de instituții publice, plecând de la nevoile și în beneficiul cetățenilor și al
întreprinderilor, realizate în proiecte integrate la nivel regional/județean.
B. Aplicații de tip Smart City de tipul: Smart People, Smart Environment, Smart
Economy, Smart Governance, Smart Mobility și Smart Living. Aplicațiile vor fi noi
și pot fi implementate sub forma unor proiecte-pilot în localitățile solicitante, care
ulterior vor fi replicate și adaptate particularităților locale.
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Aspecte de avut în vedere:
✓ Investițiile au la bază o nevoie identificată în interacțiunile cu cetățenii și/sau
întreprinderile. Beneficiile sunt în favoarea cetățenilor și întreprinderilor;
✓ Sunt incluse elemente inovative, soluțiile propuse sunt integrabile și
scalabile;
✓ Conțin elemente TIC și de tranziție spre o economie cu emisii reduse de
carbon;
✓ Finanțarea infrastructurii și echipamentelor necesare sunt eligibile pentru
faza de dezvoltare, testare și pilotare, într-o măsură limitată, dar nu și pentru
extinderea și implementarea ulterioară;
✓ Finanțarea se va realiza etapizat și granulat, în funcție de dimensiunea și
tipologia localității urbane, fiind încurajate parteneriatele între UAT-uri.
Grupul țintă: populația din municipiile reședință de județ, municipii și orașe și zona
urbană funcțională a acestora, populația regiunii, mediul de afaceri.

INDICATORI DE REALIZARE
RCO 14

Instituții publice care beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii,
produse și procese digitale

INDICATORI DE REZULTAT
RCR 11

15

Utilizatori de servicii și produse și procese digitale publice noi și
optimizate

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2 ”O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de
dioxid 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
Tipuri de intervenții propuse:
A. Reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale (blocuri de locuințe):

• îmbunătățirea izolației termice, modernizarea termică a anvelopei clădirii;
• îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii (instalații);
• utilizarea surselor regenerabile de energie în măsura în care sunt
concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii;

• lucrări conexe, în procent limitat;
• campanii de informare, educație și conștientizare cu privire la optimizarea
consumului de energie în gospodărie și întărirea valorilor ecologice.
Aspecte de avut în vedere:
✓ Vor fi prioritizate clădirile rezidențiale care au un consum ridicat de energie
și care obțin o economie energetică ridicată:
▪ Renovare medie: minimum 40% economie (<=P+4);
▪ Renovare aprofundată: minimum 60% economie (>P+4);
✓ Proiectele trebuie să se regăsească în Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană și în Planul de Acțiune privind Energia Durabilă;
✓ Nu sunt eligibile intervențiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere
pe bază de combustibili fosili solizi;
✓ Clădirile monument istoric nu sunt eligibile pentru finanțare.
Note: Este avută în vedere implementarea unei scheme de ajutor de minimis pentru
agenții economici care desfășoară activități economice în cadrul blocurilor de
locuințe propuse spre finanțare.
Pentru clădiri rezidențiale au fost alocate orientativ 15 mil. euro pentru finanțare prin
intermediul instrumentelor financiare. Evaluarea ex-ante va identifica tipul
instrumentului financiar utilizat și condițiile de finanțare.
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B. Reabilitarea energetică a clădirilor publice cu funcțiuni sociale (educaționale,
de sănătate, servicii sociale):

• îmbunătățirea izolației termice, modernizarea termică a anvelopei clădirii;
• îmbunătățirea sistemului tehnic al clădirii (instalații);
• utilizarea surselor regenerabile de energie în măsura în care sunt
concepute și dimensionate pentru consumul propriu al clădirii;

• lucrări conexe, în procent limitat;
• Consolidarea capacității autorității de management, a dezvoltatorilor de
proiecte și a autorităților publice în domeniul eficienței energetice,
campanii de informare, educație și conștientizare cu privire la optimizarea
consumului de energie în clădirile publice.
Aspecte de avut în vedere:
✓ Sunt eligibile clădirile publice cu funcțiuni sociale: școli, spitale, centre
sociale;
✓ Se urmărește cu prioritate reducerea consumului de energie cu minimum
60% (renovare aprofundată);
✓ Clădirile trebuie să fi fost utilizate în ultimul an înaintea investiției;
✓ După caz, proiectele trebuie să se regăsească în Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană sau Strategia de dezvoltare economică, socială și de
mediu a Văii Jiului;
✓ Nu sunt eligibile intervențiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere
pe bază de combustibili fosili solizi;
✓ Nu sunt eligibile investițiile în clădirile sociale cu funcțiune rezidențială;
✓ Clădirile monument istoric nu sunt eligibile pentru finanțare;
✓ Este necesară pregătirea Planului de Acțiune privind Energia Durabilă
(PAED).
Atenție! Fiecare UAT trebuie să angajeze din bugetul local sume de cel puţin 10%
din alocarea primită în cadrul PR Vest pentru proiecte complementare în logica
strategiei integrate de dezvoltare urbană (conform OUG 156/2020).
Grup țintă: Pentru clădirile rezidențiale: locatarii din mediul urban din cadrul
clădirilor rezidențiale, inclusiv persoanele din categorii defavorizate, asociațiile de
proprietari. Pentru clădirile publice: utilizatorii clădirilor publice cu caracter social
(școli, spitale, clădiri sociale etc.).
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Pentru fundamentarea investițiilor și a criteriilor din viitoarele ghiduri ale
solicitantului a fost aplicat un chestionar privind inventarul clădirilor rezidențiale și
al clădirilor publice din UAT-urile din regiune. Studiul rezultat în urma aplicării
chestionarului - Studiu privind fundamentarea investițiilor pentru creșterea
eficienței energetice a clădirilor este publicat pe pagina web a ADR Vest, secțiunea
PR Vest 2021-2027

INDICATORI DE REALIZARE
RCO 18

Locuințe cu performanță energetică îmbunătățită

RCO 19

Clădiri publice cu performanță energetică îmbunătățită

RCO 22

Capacitate de producție suplimentară pentru energia din surse
regenerabile (din care: energie electrică, termică)

RCO 74

Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare
teritorială integrată

RCO 75

Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 26

Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor
publice, întreprinderilor etc.)

RCR 29

Emisii de gaze cu efect de seră estimate

RCR 31

Energie totală din surse regenerabile produsă (din care: energie electrică,
termică)
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b(vii) Intensificare acțiunilor de protecție și conservare a naturii, a biodiversității
și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor
formelor de poluare

Tipuri de intervenții propuse:
A. Crearea de noi spații verzi în intravilanul localităților urbane. Se vor realiza
investiții asupra unor terenuri dezafectate, abandonate, degradate care sunt
propuse spre a fi transformate în spații verzi definite de legislația națională:
a) spații verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri;
b) amenajarea zonelor verzi din cadrul grădinilor botanice și a muzeelor în aer
liber;
c) spații verzi pentru recreere;
d) spații verzi pentru protecția lacurilor și cursurilor de apă (zona de maluri și
zona de deasupra malurilor);
e) păduri urbane;
f) culoare de protecție față de infrastructura tehnică: perdele forestiere urbane,
fâșii plantate, însă doar în cadrul unor proiecte care includ cel puțin încă o
componentă din cele de mai sus.
Aspecte de avut în vedere:
✓ Obiectivul finanțat trebuie să se regăsească în Registrul local al spațiilor verzi
al fiecărei localități;
✓ După caz, proiectele trebuie să fie incluse în Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană sau Strategia de dezvoltare economică, socială și de
mediu a Văii Jiului;
✓ Construcțiile pot reprezenta maximum 10% din spațiul verde supus
intervențiilor;
✓ Se va acorda prioritate intervențiilor care vizează crearea de spații verzi noi
în situri abandonate/neutilizate sau propun o rată crescută a spațiilor
verzi/per loc.
Atenție! Fiecare UAT trebuie să angajeze din bugetul local sume de cel puţin 10%
din alocarea primită în cadrul PR Vest pentru proiecte complementare în logica
strategiei integrate de dezvoltare urbană (conform OUG 156/2020).
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Grup țintă: este reprezentat de toate grupele de populație, inclusiv vizitatorii zonelor
urbane din Regiunea Vest, actori publici și privați, care beneficiază de un
management de mediu îmbunătățit la nivel regional și local.
Ghidul orientativ privind investițiile în infrastructura verde este publicat pe pagina
web a ADR Vest, secțiunea PR Vest 2021-2027.

INDICATORI DE REALIZARE
RCO 36

Infrastructuri verzi care beneficiază de sprijin pentru alte scopuri decât
adaptarea la schimbările climatice

RCO 74

Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare
teritorială integrată

RCO 75

Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin

INDICATORI DE REZULTAT
RCR 95
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Populația care are acces la infrastructuri verzi noi sau îmbunătățite

Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate sustenabilă
b(viii) Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile, ca parte a
tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon
Tipuri de intervenții propuse:
A. Investiții privind sistemele de transport public local de călători și sistemele
pentru transport alternativ nemotorizat:
•

Modernizarea, dezvoltarea, extinderea, optimizarea infrastructurii de transport
urban curate (linii de tramvai și troleibuz);

•

Achiziționarea materialului rulant;

•

Achiziționarea de troleibuze, autobuze pentru transport urban curat, inclusiv
stații de încărcare și alimentare;

•

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii pentru transportul nemotorizat;

•

Dezvoltarea sistemelor de bike-sharing, achiziția de biciclete sau a altor
mijloace de transport ecologice.

B. Alte investiții integrate în cadrul celor specificate la punctul A, destinate
reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană:
•

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

•

Dezvoltarea unor soluții de organizare a traficului care facilitează circulația
eficientă a transportului public, inclusiv măsuri de siguranță rutieră;

•

Dezvoltarea, extinderea, optimizarea stațiilor de transport public, inclusiv a
stațiilor și conexiunilor inter-modale;

•

Construcția și modernizarea de parcări ”park and ride” care asigură tranziția
către transportul public

Aspecte de avut în vedere:
✓ PMUD reprezintă un document obligatoriu;
✓ Investițiile vor include măsuri de siguranță rutieră;
✓ Toate investițiile finanțate sunt de tipul zero emisii (carbon-free);
✓ Măsuri soft: campanii de încurajare a utilizării transportului public;
✓ După caz, proiectele trebuie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană sau Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii
Jiului;
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✓ Prioritate au investițiile care contribuie la îmbunătățirea calității aerului,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea siguranței
rutiere și eliminarea congestionării.
Atenție! Fiecare UAT trebuie să angajeze din bugetul local sume de cel puţin 10%
din alocarea primită în cadrul PR Vest pentru proiecte complementare în logica
strategiei integrate de dezvoltare urbană. (conform OUG 156/2020).
Grup țintă: actori publici și privați, instituții responsabile de planificarea și
gestionarea serviciilor și rețelelor de transport regional, operatorii de transport
public, furnizorii și administratorii de infrastructură și alți actori de transport local sau
regional, populația din orașe, zonele urbane funcționale și zone rurale, care poate
beneficia de un sistem public de transport verde și de servicii regionale îmbunătățite
de transport de călători (de exemplu, navetiștii, turiștii, elevii și studenții).
INDICATORI DE REALIZARE
RCO 55

Lungimea liniilor noi de tramvai și metrou

RCO 56

Lungimea liniilor de tramvai și metrou reconstruite sau modernizate

RCO 57

Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public
colectiv

RCO 58

Piste ciclabile care beneficiază de sprijin

RCO 59

Infrastructuri
pentru
realimentare/reîncărcare)

RCO 60

Orașe și localități cu sisteme de transport urban digitalizate noi sau
modernizate

RCO 74

Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare
teritorială integrată

RCO 75

Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin

combustibili

alternativi

(puncte

de

INDICATORI DE REZULTAT
RCR 62

Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice noi sau modernizate

RCR 63

Număr anual de utilizatori ai liniilor de tramvai și de metrou noi sau
modernizate

RCR 64

Număr anual de utilizatori ai pistelor ciclabile
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 3 ”O Europă mai conectată”
Prioritatea 5: O regiune accesibilă
c(ii) Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale
sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale,
inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
Tipuri de intervenții propuse:
A. Activități unde sunt eligibile doar UAT-uri județene, singure sau în parteneriat
cu alte UAT-uri:
•

modernizarea și extinderea rețelei de drumuri județene care asigură
conectivitatea directă sau indirectă cu rețeaua TEN-T, inclusiv lucrări de artă,
măsuri de creștere a siguranței rutiere și ecologice;

•

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;

•

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

Aspecte de avut în vedere:
✓ Investițiile vor include măsuri de siguranță rutieră;
✓ Sunt excluse lucrările de mentenanță;
✓ După caz, intervențiile vor lua în considerare menținerea, protejarea și
îmbunătățirea, precum și refacerea conectivității ecologice în zona
coridoarelor ecologice.
Notă: Drumurile județene care vor beneficia de finanțare au fost prioritizate prin
Hotărârea CDR nr. 13/03.12.2020, conform următoarelor criterii:

23

-

Acces pentru populație și mediul de afaceri la rețeaua TEN-T;

-

Relevanța vis-a-vis de documentele strategice de la nivel regional și
județean;

-

Impactul asupra dezvoltării socio-economice la nivel regional și județean;

-

Maturitatea proiectelor;

-

Dezvoltarea echilibrată la nivel regional.

B. Activități unde sunt eligibile doar UAT-uri din municipiile reședință de județ,
singure sau împreună cu alte UAT-uri:
•

decongestionarea traficului din jurul marilor orașe prin investiții în
construirea și modernizarea de pasaje sau noduri rutiere, pasarele pietonale,
șosele de centură, intersecții periculoase etc. în scopul facilitării tranziției
către un sistem de transport urban sustenabil

Aspecte de avut în vedere:
✓ Proiectele vor rezulta din PMUD al municipiilor reședință de județ;
✓ Proiectele vor include și stații privind măsurarea calității aerului în arealul de
intervenție.
C. Dezvoltarea unui sistem de transport intra și interjudețean orientat spre nevoile
utilizatorilor, inclusiv achiziția de mijloace de transport ecologice. La baza dezvoltării
acestui sistem va sta elaborarea Plan Regional de Mobilitate Durabilă, ca activitate
eligibilă.
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.
INDICATORI DE REALIZARE
RCO 44

Lungimea drumurilor noi sau reabilitate – din afara TEN-T

RCO 46

Lungimea drumurilor reconstruite sau modernizate – din afara TENT-T

RCO 57

Capacitatea materialului rulant ecologic pentru transportul public
colectiv

RCO 59

Infrastructuri
pentru
realimentare/reîncărcare)

PSO 03

Sistem de transport inter și intra-județean digitalizat

combustibili

alternativi

(puncte

de

INDICATORI DE REZULTAT
RCR 50

Populația care beneficiază de măsuri privind calitatea aerului

RCR 55

Număr anual de utilizatori de drumuri nou construite, reconstruite,
reabilitate sau modernizate

PSR 03

Număr anual de utilizatori ai transporturilor publice intra și interjudețene
noi
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 4 ”O Europă mai socială și mai incluzivă”
Prioritatea 6: O regiune educată și atractivă
d(ii) Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în
educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea
infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și
formarea la distanță și online
Tipuri de intervenții propuse:
A. Investiții în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional
și superior
-

dotarea sălilor în care se desfășoară actul educațional, laboratoarelor,
atelierelor etc, în conformitate cu noile tendințe educaționale și tehnologice,
corelat cu dinamica pieței forței de muncă și dubla tranziție,

-

adaptarea stării tehnice a infrastructurii la cerințele echipamentelor
moderne,

-

lucrări de modernizare/reabilitare și extindere/construire a infrastructurii de
învățământ, în special în cazul nivelului preuniversitar, în cazuri temeinic
justificate. Construcțiile noi vor fi eligibile, în zonele și nivelurile de
învățământ în care această nevoie a fost identificată ca urmare a
supraaglomerării, ținând cont de nivelul de ocupare a unităților de
învățământ de același nivel în aria geografică în cauză și tendința
demografică. Proiectele vor include obligatoriu și achiziții de dotări.

B. Sprijin pentru servicii de creștere a calității și de accesibilitate la educație,
pentru dezvoltarea de noi specializări, prevenirea părăsirii timpurii a școlii, alte
servicii educaționale destinate grupurilor vulnerabile pentru prevenirea
excluziunii sociale.

Aspecte de avut în vedere:
✓ Toate investițiile în infrastructură vor include măsuri pentru a le face
accesibile persoanelor cu dizabilități și alte cerințe educaționale speciale;
✓ Vor fi susținute și infrastructurile sportive care deservesc școlile, inclusiv
centrele de antrenament sportiv înființate în unități de învățământ;
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✓ După caz, proiectele trebuie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană sau Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii
Jiului;
✓ Se va acorda prioritate proiectelor care contribuie la conformarea cu
prevederile normativelor specifice, favorizează accesul egal al grupurilor
marginalizate la învățământul de masă, contribuie la reducerea segregării
și inegalităților existente în teritoriile corespunzătoare;
✓ Se acordă prioritate proiectelor care conțin activități de tip A și B într-o
manieră integrate.
Grup țintă: populația școlară, inclusiv cadrele didactice, din toate nivelele de
învățământ, specialiști din educație: formatori, consilieri educaționali, experți în
resurse educaționale.

INDICATORI DE REALIZARE
RCO 66

Capacitatea sălilor de clasă din structurile noi sau modernizate de
îngrijire a copiilor

RCO 67

Capacitatea sălilor de clasă din structurile educaționale noi sau
modernizate

RCO 74

Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare
teritorială integrată

RCO 75

Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 70

Număr anual de utilizatori ai structurilor noi sau modernizate de îngrijire
a copiilor

RCR 71

Număr anual de utilizatori ai structurilor educaționale noi sau
modernizate

PSR 04

Numărul de utilizatori ai structurilor educaționale de masă, noi sau
modernizate, care aparțin grupurilor vulnerabile/marginalizate
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d(vi) Creșterea rolului culturii și al turismului sustenabil în dezvoltarea
economică, incluziunea socială și inovarea socială
Tipuri de intervenții propuse:
A. Dezvoltarea durabilă și punerea în valoare a stațiunilor turistice atestate, din
mediul urban și din mediul rural, prin dezvoltarea infrastructurii turistice
specifice.
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Nr.
crt.

Județ

Stațiune

Tip stațiune

Urban/Rural

1

Arad

Moneasa

Interes național

Rural

2

Arad

Ghioroc

Interes local

Rural

3

Arad

Lipova

Interes local

Urban

4

Arad

Pecica

Interes local

Urban

5

Caraș-Severin

Băile Herculane

Interes național

Urban

6

Caraș-Severin

Interes național

Rural

Interes local

Urban

7

Zona Borlova – Muntele Mic,
comuna Turnu Ruieni
Caraș-Severin
Anina

8

Caraș-Severin

Berzeasca

Interes local

Rural

9

Caraș-Severin

Coronini

Interes local

Rural

10

Caraș-Severin

Mehadia

Interes local

Rural

11

Caraș-Severin

Crivaia / UAT Văliug

Interes local

Rural

12

Caraș-Severin

Secu / UAT Reșița

Interes local

Urban

13

Caraș-Severin

Semenic / UAT Reșița

Interes local

Rural

14

Caraș-Severin

Trei Ape / UAT Brebu Nou

Interes local

Rural

15

Hunedoara

Geoagiu-Băi

Interes național

Urban

16

Hunedoara

Zona Parâng - Petroşani

Interes național

Urban

17

Hunedoara

Uricani

Interes local

Urban

18

Hunedoara

Straja

Interes local

Urban

19

Hunedoara

Vaţa de Jos

Interes local

Rural

20

Timiș

Buziaș

Interes național

Urban

21

Timiș

Călacea

Interes local

Rural

22

Timiș

Deta

Interes local

Urban

23

Timiș

Jimbolia

Interes local

Urban

24

Timiș

Sânnicolau Mare

Interes local

Urban

Notă: Lista stațiunilor este în conformitate cu Hotărârea nr. 852/2008 din 13 august
2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a stațiunilor turistice,
ANEXA 5.
A.1 Dezvoltarea infrastructurii turistice - ex. amenajarea și dezvoltarea unor trasee
pentru practicarea activităților recreative și sportive; alei pietonale; crearea și
dezvoltarea de trasee turistice tematice; alte infrastructuri locale cu funcțiune
turistică; dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de utilitate publică; servicii și
facilități turistice care pot crește durata sejurului – finanțate prin grant.
A.2 Construcția, extinderea, dezvoltarea unor infrastructuri multifuncționale de
agrement, inclusiv dezvoltarea unor instalații de tratament balnear - ex. spa,
aquapark-uri, instalații de transport pe cablu, parcuri de aventură/tematice, etc. finanțate prin instrumente financiare.
B.

Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural UNESCO, inclusiv digitalizarea obiectivelor.

Notă: Investițiile se vor finanța în baza
integrată/locală/județeană/sectorială, după caz

C.

unei

strategii

de

dezvoltare

Investiții în modernizarea centrelor de agrement - tabere școlare, pentru
copii și tineri: infrastructură accesibilă și dotări pentru cazare, săli de mese,
facilități de agrement și pentru a acomoda nevoile persoanelor cu dizabilități, și
alte servicii de agrement, măsuri de promovare a accesului persoanelor
vulnerabile la aceste activităţi.

Aspecte de avut în vedere:
✓ Investițiile sprijinite au potențialul de a încuraja dezvoltarea locală,
coeziunea socială și teritorială prin implicarea părților interesate;
✓ Investițiile vor fi în concordanță cu principiul unui turism durabil care să
asigure un echilibru adecvat între aspectele de mediu, economice și socioculturale;
✓ Proiectele sprijinite vor dezvolta planuri de finanțare complementare,
inclusiv fonduri private, pentru a încuraja utilizarea surselor proprii de
venituri și pentru a asigura sustenabilitatea financiară a unor astfel de
proiecte;

28

✓ Proiectele selectate spre finanțare vor îndeplini simultan patru condiții: vor
fi susținute de o analiză adecvată a cererii și de o evaluare a nevoilor, vor fi
coordonate cu proiecte din zonele învecinate, evitând suprapunerea, vor
avea un impact dincolo de proiectul în sine asupra stimulării activității
turistice în regiune, vor fi sustenabile și întreținute corespunzător în anii
ulterior finalizării.

Grup țintă: populația regiunii, turiștii și vizitatorii, populația școlară, agenții
economici care vor beneficia de sprijin indirect prin reabilitarea / dezvoltarea unor
infrastructuri turistice.
INDICATORI DE REALIZARE
RCO 77

Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin

PSO 04

Numărul centrelor de agrement pentru copii și tineri (tabere) care
beneficiază de sprijin
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 77

Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de
sprijin

PSR 05

Număr anual de utilizatori ai centrelor de agrement pentru copii și tineri
(tabere) care beneficiază de sprijin
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OBIECTIVUL DE POLITICĂ 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni”
Prioritatea 7: O regiune pentru cetățeni
e(i) Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și
al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil
și a securității în zonele urbane
Tipuri de intervenții propuse:
A. Reabilitarea și revitalizarea integrată a spațiilor publice urbane:
•

zone centrale și istorice, cartiere de locuințe colective;

•

spații verzi și verzi-albastre, locuri de joacă, alei pietonale, piste de biciclete;

•

utilități publice, inclusiv siguranța spațiilor publice.

Notă: Vor avea prioritate proiectele care au obținut sprijin pentru elaborarea
documentațiilor tehnico-economice în baza OUG 88/2020.
B. Regenerare urbană care vizează transformarea și reinventarea spațiului public,
inclusiv renovarea feței urbane a clădirilor de patrimoniu A sau B, precum și
zone construite protejate.
Notă: Vor fi finanțate proiecte integrate în cadrul celor patru municipii reședință de
județ, în acord cu valorile Noului Bauhaus European (https://europa.eu/neweuropean-bauhaus/index_en).
C. Conservarea, protecția, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural clasa A, prin investiții în monumente de importanță națională, incluse în
rute/circuite/trasee turistice tematice și care generează un impact economic
semnificativ la nivel local, inclusiv măsuri de promovare și digitalizare.
D. Construirea, modernizarea, amenajarea obiectivelor de infrastructură
culturală publică - biblioteci, muzee și colecții publice, instituții de spectacole sau
concerte etc., cu accent pe diversificarea ofertei acestora, păstrarea și valorificarea
identității locale, inclusiv implementarea tehnologiilor multimedia și a tehnicilor
digitale de promovare, în strânsă legătură cu sectorul industriilor creative.
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Aspecte de avut în vedere:
✓ După caz, proiectele trebuie incluse în Strategia Integrată de Dezvoltare
Urbană (SIDU) sau Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a
Văii Jiului;
✓ Proiectele vor avea un caracter integrat fie la nivel de areal urban, fie prin
prisma funcțiunilor multiple (economice, sociale, de mediu, etc.) sau vor fi
complementare proiectelor finanțate din surse de finanțare din perioada
2021-2027;
✓ Nu sunt eligibile investițiile în clădirile cu funcțiune socială rezidențială;
✓ Construcțiile pot reprezenta maximum 10% din spațiul verde supus
intervențiilor.
Atenție! Fiecare UAT trebuie să angajeze din bugetul local sume de cel puţin 10%
din alocarea primită în cadrul PR Vest pentru proiecte complementare în logica
strategiei integrate de dezvoltare urbană. (conform OUG 156/2020).
Grup țintă: populația orașelor și municipiilor, turiștii și vizitatorii, utilizatorii de
infrastructură culturală publică, angajații, elevii și studenții școlilor și universităților
de artă, organizații neguvernamentale, întreprinderile și alte entități din sectoarele
culturale și creative.
INDICATORI DE REALIZARE
RCO 74

Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare
teritorială integrată

RCO 75

Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin

RCO 76

Proiecte integrate de dezvoltare teritorială

RCO 77

Numărul siturilor culturale și turistice care beneficiază de sprijin

RCO 114

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane

PSO 05

Măsuri privind implementarea initiativei Noul Bauhaus European
INDICATORI DE REZULTAT

RCR 77

Număr de vizitatori ai siturilor culturale și turistice care beneficiază de
sprijin

PSR 06

Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în zonele
urbane
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ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE
OBIECTIVE:
✓ Creșterea gradului de conștientizare a publicului larg cu privire la contribuția
programului la dezvoltarea regională (până la 60%);
✓ Creșterea gradului de transparență în utilizarea fondurilor alocate prin
program (până la 65%);
✓ Promovarea proiectelor de succes și a valorii adăugate aduse pentru
comunitatea locală;
✓ Informarea beneficiarilor cu privire la regulile de comunicare și vizibilitate.

INSTRUMENTE DE COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE:
✓ Pagină web
✓ Rețele de socializare
✓ Campanii regionale de comunicare
✓ Evenimente de promovare
✓ Mass-media
✓ Materiale de informare și promovare digitale și tipărite, video și audio
✓ Pentru beneficiari - template-uri pentru: prezentare proiect, comunicat de
presă, panouri, afișe
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PRINCIPII ORIZONTALE
 Art. 9 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al
Consiliului din 24 Iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune (RDC)
În executarea fondurilor, statele membre asigură respectarea următoarelor principii:
✓ Respectarea Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene;
✓ Aplicarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
✓ Egalitatea între bărbați și femei, integrarea perspectivei de gen;
✓ Prevenirea oricărei forme de discriminare pe criterii de orginie rasială, etnică,
religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
✓ Accesibilitatea pentru persoanele cu handicap
✓ Promovarea dezvoltării durabile și principiul ”a nu prejudicia în mod
semnificativ”
Abordarea în cadrul PR Vest 2021-2027:
✓ Respectarea prevederilor naționale în vigoare referitoare la egalitatea de șanse,
incluziunea socială și nediscriminarea va reprezenta condiție de eligibilitate în
cadrul ghidurilor solicitantului;
✓ Se va elabora un Ghid de bune practici;
✓ Se vor organiza evenimente de informare;
✓ Beneficiarii își vor asuma respectarea legislației în vigoare și implementarea de
acțiuni favorabile incluziunii, accesibilității și diversității.
✓ Pentru proiectele care presupun crearea de locuri de muncă, beneficiarii vor
desfășura procese de recrutare care să nu restricționeze accesul la muncă al
persoanelor, pe niciun fel de criteriu discriminatoriu
✓ Beneficiarii își vor asuma asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități la
mediul fizic - rampe de acces, acces neîngrădit, sisteme/marcaje de ghidaj și
informare, mobilier și echipamente cu adaptări specifice pentru diferite tipuri
de dizabilități, grupuri sanitare etc.
✓ Beneficiarii își vor asuma că rezultatele proiectelor vor permite persoanelor cu
dizabilităţi accesul la mediul fizic, la produsele informaționale și comunicative,
în condiții de egalitate și nediscriminare.
✓ Evaluarea fiecărui tip de acțiune a conformității cu principiul ”a nu prejudicia
în mod semnificativ”.
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