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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
Obiective Tematice (OT)

Axa prioritară

OT 1 ‐ consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării

AP 1 ‐ Transfer tehnologic

OT 3 ‐ îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a
sectorului agricol, pescuitului şi acvaculturii

AP 2 – Competitivitate IMM

OT 4 ‐ sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon în toate sectoarele

AP 3 – Eficiență energetică în clădiri
publice

Buget OT
(mil euro)
165
700
300

AP 4 – Dezvoltare urbană

2.654

OT 6 ‐ protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

AP 4 – Dezvoltare urbană
AP 5 – Patrimoniu cultural

300

OT 7 ‐ promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea
blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore

AP 6 – Infrastructură de transport
rutieră

900

OT 8 ‐ promovarea ocupării forței de muncă sustenabile și de
calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă

AP 7 ‐ Turism

OT 9 ‐ promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei

AP 8 – Infrastructură sanitară și socială

400

AP 9 – Comunități marginalizate (CLLD)

90

OT 10 ‐ investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul
vieţii

AP 10 – Infrastructura educațională

OT 11 ‐ consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică
eficientă

AP 11 – Cadastru

Fără OT

AP 12 – Asistență tehnică

Total POR

Alocarea pentru OT 1 – 4 trebuie să fie de minim 50% din alocarea națională FEDR

95

340
250
104
6.298
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Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
• Valoare alocată – 165 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi
transfer tehnologic, inclusiv dotare

• Potențiali beneficiari
– Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o
infrastructură cu rol de transfer tehnologic
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Axa Prioritară 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor
• Valoare alocată – 700 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii
IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT),
utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
– crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de
afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

• Potențiali beneficiari
– IMM - uri
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Axa Prioritară 3 – Eficiență energetică în clădiri publice
• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a
acestora

• Potențiali beneficiari
– autorități publice centrale și locale
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Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane
• Valoare alocată – 2.654 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de
consolidare a acestora
– investiții în iluminatul public
– măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție
mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
– regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice,
reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale – mediul urban
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DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ INTEGRATĂ

¾ Categorii de orașe finanțate:
9 poli de crestere – 7
9 poli de dezvoltare urbană ‐ municipii reședință de județ ‐ 33
9 centre de dezvoltare zonală ‐ orașe și municipii – 271

¾ Abordare diferită pe categorii de orașe:
9 poli de creștere – abordare funcțională (municipiul și zona funcțională)
9 poli de dezvoltare urbană ‐ opțional abordare funcțională (municipiul și zona
funcțională)
9 centre de dezvoltare zonală ‐ orașe și municipii, inclusiv satele aparținătoare
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DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ INTEGRATĂ

¾ Finanțarea unor proiecte integrate pe baza unor strategii
integrate de dezvoltare urbană;
¾ Lista de proiecte din cadrul strategiei integrate se va realiza de
către autoritățile publice locale, cu respectarea regulilor de
eligibilitate ale POR;
¾ Promovarea unei abordări integrate reale – prioritizarea la
finanțare în celelalte programe operaționale a proiectelor care
sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană.

Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural
• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

• Potențiali beneficiari
–
–
–
–
–

autorități publice locale
autorități publice centrale
ONG – uri
unități de cult
parteneriate
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Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională și locală

• Valoare alocată – 900 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura
conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T
– construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut
de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale (CJ)
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Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului

• Valoare alocată – 95 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– valorificarea economică a potențialului turistic balnear
– valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
– infrastructură turistică publică de agrement

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale
– parteneriate
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Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și
sociale
• Valoare alocată – 400 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– construcţia de spitale regionale
– reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene
de urgenţă
– reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
– construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de
intervenţie integrată
– reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără
componentă rezidențială
– construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip
familial, locuinţe protejate etc.

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale
– furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
– parteneriate
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Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale
a comunităților defavorizate din mediul urban
• Valoare alocată – 90 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– Acțiuni integrate prin:
•
•
•
•

Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială
Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare,
consiliere

• Potențiali beneficiari
– Parteneriate (grup de acțiune locală) între:
• Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
• Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii;
• ONG‐uri,
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Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale
• Valoare alocată – 340 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei
pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor
profesionale, liceelor tehnologice
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale universitare

• Potențiali beneficiari
– unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
– instituţii de învăţământ superior de stat
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Axa Prioritară 11 – Îmbunătățirea activității cadastrale
• Valoare alocată – 250 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:
• Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele
rurale ale României;
• Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
• Management, Strategie și Tactici;

• Potențiali beneficiari
– ANCPI
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Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică
• Valoare alocată – 104 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare
pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
– activităţi de publicitate şi informare specifice POR

• Potențiali beneficiari
– autoritatea de management POR
– organisme intermediare POR
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
Autoritatea de Management pentru POR
Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630
email: programareregionala@mdrap.ro
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