Programare 2014‐2020
‐ elemente generale ‐

Ministerul Fondurilor Europene

Cadrul Strategic Național de Referință
(FEDR, FC, FSE)

Acordul de Parteneriat
(FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM)

Orientare strategică și de programare ‐ linii
directoare CE privind coeziunea economică,
socială și teritorială, ținând seama de politicile
comunitare relevante

Strategia Europa 2020
Document de poziție al serviciilor CE
Recomandări specifice de țară

Rezerva de performanta, 3% la latitudinea SM

Rezerva de performanță, 6 % , obligatorie

Indicatori comuni stabiliți prin regulamentele
Indicatori de rezultat și realizare imediată
de fond:
(output) stabiliți pe baza unor linii orientative CE
‐ de output (FEDR, FSE, FC, FEADR)
(comunicate pe parcursul implementării)
‐ de rezultat (FSE)
Concentrare tematică ‐ nu

11 Obiective Tematice; alocări financiare
condiționate prin regulamentele specifice de
fond FEDR / FSE

Priorități / fond

Priorități de investiții/fond/obiectiv tematic

Instrumente de dezvoltare teritorială
predefinite ‐ nu

ITI
CLLD

Condiționare finanțare ‐ nu

Condiționalități ex‐ante

(Strategia Europa 2020)

Strategie programe
Priorități de Investiții

Obiective specifice de
dezvoltare

(stabilite prin Regulamentele
specifice de fond)

ACȚIUNI
Indicatori comuni
(stabiliți prin Regulamentele
specifice de fond)

Indicatori specifici de
program

Elemente caracteristice Statelor Membre

Nevoi specifice la
nivel teritorial /
național

11 Obiective Tematice

1

Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării

2

Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC

3

Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR)
și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM)

4

Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate
sectoarele

5

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor

6

Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor

7

Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor reţelelor majore

8

Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea
mobilității forței de muncă

9

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de
discriminare

10

Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și
învățare pe tot parcursul vieții

11

Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților
interesate și o administrație publică eficientă

FEDR,
regiuni mai puțin dezvoltate
(10. 508 mil. Euro)

FEDR,
regiunea București Ilfov
(218 mil. Euro)

OT 1 ‐ 3
OT 5 ‐ 11

OT 5 ‐ 11

FSE,
național
(4.774 mil. Euro)

Nivel UE

Nivel național

Cadrul Strategic Comun (Anexa I, Reg. CE nr.1303/2013)
FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM
Acordul de Parteneriat
FEDR, FC, FSE, FEADR, FEPAM
PO Competitivitate ‐ FEDR
(AM – MFE)
PO Capital Uman ‐ FSE
(AM – MFE)
PO Infrastructura Mare – FEDR, FC
(AM – MFE)

Nivel național

PO Regional ‐ FEDR
(AM – MDRAP)
PO Capacitate Administrativă ‐ FSE
(AM – MDRAP)
PO Asistență Tehnică ‐ FEDR
(AM – MFE)

Programul Național de
Dezvoltare Rurală ‐ FEADR
(AM – MADR)
PO pentru Pescuit și
Afaceri Marine – FEPAM
(AM – MADR)

 Strategia privind contribuția programului operațional la strategia Uniunii (include o
justificare pentru alegerea obiectivelor tematice, a priorităților de investiții aferente și
a alocărilor financiare)
 Axe prioritare
Prioritate de Investiții A

Axa prioritară 1

(conform cu Regulamentul specific de fond)

Obiectiv Tematic X
(art.
art. 9 ‐ Reg. CE nr.1303/2013)

Prioritate de Investiții B
(conform cu Regulamentul specific de fond)

Obiective Specifice
Indicatori
Acțiuni

Prioritate de Investiții C
Obiectiv Tematic Y

(conform cu Regulamentul specific de fond)

Axa prioritară 2

Prioritate de Investiții D

Axa prioritară 3

(art.
art. 9 ‐ Reg. CE nr.1303/2013)
(conform cu Regulamentul specific de fond)

 Plan financiar
 Sistem de implementare, condiționalitați ex‐ante, lista de proiecte majore, etc.

