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Redăm oamenilor spațiul public urban!

Regiune pentru oameni

PRIORITATEA 7

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.

OBIECTIVUL SPECIFIC
159 milioane euro*

ALOCAREA FINANCIARĂ

Programul Regional Vest 2021-2027

Revitalizare și
regenerare urbană

Min. 500.000 euro 
Max. 10.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI*

ACTIVITĂȚI FINANȚATE
Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile  Reabilitarea și revitalizarea integrată a

zonelor istorice și/sau centrale, cartierelor
de blocuri de locuințe colective etc., cu
accent pe:

Unități administrativ-teritoriale (UAT): municipii și orașe;
Parteneriate între UAT și alți actori publici relevanți pentru proiect. 

BENEFICIARI ELIGIBILI

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Investiții în spații publice urbane
(piațete, piețe publice)
Investiții în spații verzi (scuaruri,
parcuri etc.); 

Investiții în infrastructura de mobilitate (străzi care asigură accesul la locuinţe şi
servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus, piste pentru
biciclete, trotuare, alei pietonale etc.);
Investiții în locuri de joacă pentru copii.

*69,16 milioane EUR vor fi alocați pentru proiecte care respectă principiile Noului Bauhaus European 

https://bit.ly/3NyREg2
https://bit.ly/3NyREg2
https://bit.ly/3NyREg2
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Spații publice deschise și spații verzi create sau reabilitate în zonele
urbane;
Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în
zonele urbane.

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 de autoritățile publice locale;
Strategiile se vor verifica în baza unei autoevaluări realizate de către autoritățile
locale, respectiv a unei grile la nivelul Autorității de Management; 
9 dintre cele 12 municipii din regiune beneficiază de alocări financiare predefinite;
27 dintre cele 30 de orașe din regiune beneficiază de o alocare financiară comună,
intrând în proces de selecție a proiectelor în sistem competitiv, în limita unui buget
maxim pentru fiecare județ, stabilit în funcție de populație și nivelul județean de
dezvoltare;
Cele 6 orașe și municipii din Valea Jiului vor beneficia de alocări orientative, ca
teritoriu integrat, în funcție de populație și nivelul local de dezvoltare; 
În procesul de pregătire, verificare, implementare şi durabilitate a contractului de
finanţare, trebuie respectată legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în
domeniile dezvoltării durabile, protecției mediului, egalităţii de şanse și de gen,
nediscriminării și accesibilității.
Beneficiarii vor realiza o campanie de promovare a obiectivului de investiție pentru a
oferi posibilitatea comunității locale să se implice în designul proiectelor integrate;
Toate intervențiile vor avea un caracter integrat fie la nivel de areal urban, fie prin
prisma funcțiunilor multiple (economice, sociale și de mediu) sau vor fi
complementare altor proiecte finanțate în perioada 2021-2027.

BINE DE ȘTIUT

INDICATORI

Locuitorii orașelor și municipiilor, turiștii și vizitatorii
Regiunii Vest.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR
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Intervențiile în infrastructura locală urbană care susțin tranziția verde asigură cadrul
necesar pentru dezvoltarea durabilă a orașelor;
Regenerarea urbană a cartierelor de blocuri, reabilitarea centrelor istorice și a
infrastructurii urbane, precum și extinderea spațiilor verzi contribuie la creșterea
calității vieții locuitorilor și a atractivității orașelor.

BENEFICII

PROVOCĂRI

Comisia Europeană a lansat inițiativa Noul Bauhaus European care
propune o serie de măsuri concrete pentru crearea de spații estetice,
funcționale și adaptate vieții de zi cu zi, menite să faciliteze tranziția
verde, în acord cu obiectivele prevăzute în Pactul Ecologic European;
Prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 au fost
selectate proiecte din portofoliul 2021-2027 în domeniul regenerării
urbane pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice
necesare implementării acestora. Documentațiile sunt verificate de
experți ADR Vest;
În cadrul Programul Regional Vest 2021-2027, dezvoltarea urbană
integrată se realizează printr-o abordare strategică și integrată, prin
investiții finanțate prin intermediul mai multor obiective de politică
(OP): OP2 – Eficiență energetică, Infrastructură verde și Mobilitate
urbană, OP 4 – Educație, OP5 – Regenerare urbană, patrimoniu și
infrastructuri culturale publice;
ADR Vest a dezvoltat un proiect pilot care prezintă o potențială
soluție de regenerare urbană pentru un cartier tipic de blocuri și care
poate fi implementat prin program. 

ȘTIAȚI CĂ...

Calitatea scăzută a spațiilor publice urbane;
Poluarea din orașe și lipsa spațiilor verzi;
Migrarea populației din orașe către rural şi periurban;
Segregarea socio-spațială.
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Acest material reprezintă o sinteză conform versiunii aprobate a Programului Regional Vest 2021- 2027. 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.
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