Propunere LOGICA INTERVENȚIEI – domeniul Dezvoltare regională și locală
25.11.2019
Obiectiv de
Politică

OP 5 ”O Europă
mai aproape de
cetățeni, prin
promovarea
dezvoltării
durabile și
integrate a
zonelor urbane,
rurale și de
coastă și a
inițiativelor
locale”

Obiective specifice
(din CPR)1

1. promovarea
dezvoltării
integrate în
domeniul social,
economic și al
mediului, a
patrimoniului
cultural și a
securității în
zonele urbane

Priorități de investiții

Investiții în turism –
stațiuni turistice
urbane de interes
național6

Investiții în
patrimoniul cultural
(tip A și UNESCO)

2

RCO: Indicator comun de realizare pentru politica regională.

4

Anexa 1 Regulament FEDR FC

6

Indicatori de rezultat
(din CPR)5

RCO 77 Capacitatea
infrastructurilor
culturale și
turistice care
beneficiază de
sprijin

RCR 77 - Turiști/ vizite
în siturile care
beneficiază de sprijin

129 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
cultural și a
serviciilor culturale

RCO 77 Capacitatea
infrastructurilor
culturale și
turistice care
beneficiază de
sprijin

RCR 77 - Turiști/ vizite
în siturile care
beneficiază de sprijin

129 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
cultural și a
serviciilor culturale

RCO 77 Capacitatea
infrastructurilor
culturale și
turistice care
beneficiază de
sprijin

Beneficiari

Coerenta cu obiective strategice
naționale
Strategia
(denumire)

Obiective
(din strategia
numita)

Master Planul
pentru turismul
național al
României 20072026
Strategia
Națională a
României pentru
Dezvoltarea
Turismului
(SNDTR) 20192030 (în
pregătire)

RCR 78 - Utilizatori ai
infrastructurilor
culturale care
beneficiază de sprijin
RCR 77 - Turiști/ vizite
în siturile care
beneficiază de sprijin

RCR 78 - Utilizatori ai
infrastructurilor
culturale care
beneficiază de sprijin

Strategia pentru
cultură și
patrimoniu
național 20162022

Strategia de
dezvoltare
teritorială a
României

Strategia
Naţională
pentru
Dezvoltare
Durabilă
a
României
Orizonturi 2013-

Recomandarea din Anexa D
care sustine prioritatea
propusa

1) Dezvoltare
urbană
sustenabilă
- Investiții
în
zone
metropolitane (motoare
de
creștere)
caracterizate
de
creștere
economică
puternică
și
suburbanizare,
cu
scopul de a consolida
capacitatea
de
planificare
și
coordonare
pentru
gestionarea investițiilor
urbane
integrate,
pentru
a
genera
creștere
economică,
inovare
și
productivitate, în linie
cu abordarea bazată pe
ZUF;
- Investiții în dezvoltarea
municipiilor reședință
de județ, pentru a
asigura accesul la noi
locuri de muncă și
servicii publice de bază
la nivel local, în linie cu
potențialul de creștere
al acestora și în baza
unei
abordări
personalizate, pornind
de
la
nevoile
și
contextul specific al
acestora.

Articolul 2 Obiective specifice ale FEDR și ale Fondului de coeziune, Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
Anexa 1 a Regulamentului Dispoziții Comune

3
5

128 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
activelor turistice
publice și servicii
turistice conexe

Indicatori de
realizare 3
(din CPR) 4

130
Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
natural și a
ecoturismului
Investiții în
infrastructura din
domeniul cultural

1

Tipuri de intervenții
(cfm CPR)2

RCR: Indicator comun de rezultat pentru politica regională.

Definite cf Anexei 5 la HG 852/2008, cu modificările și completările ulterioare. Nu toate stațiunile turistice urbane de interes național sunt urbane.
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Investiții pentru
regenerarea urbană și
securitatea spațiilor
publice7

131 Regenerarea
fizică și securitatea
spațiilor publice

RCO 74 Populația care
beneficiază de
strategii de
dezvoltare urbană
integrată

2020-2030
RCR 76 - Părțile
interesate implicate în
pregătirea și
implementarea unor
strategii de dezvoltare
urbană

RCO 75 - Strategii
integrate de
dezvoltare urbană
RCO 76 - Proiecte
colaborative

2. promovarea
dezvoltării
integrate în
domeniul social,
economic și al
mediului la nivel
local, a
patrimoniului
cultural și a
securității,
inclusiv în zonele
rurale și de
coastă și inclusiv
prin dezvoltarea
locală plasată
sub
responsabilitatea
comunității.

Sprijin pentru
structurile de
guvernanță ITI (Delta
Dunării și Valea Jiului)
- sprijin pentru
pregătirea și
conceperea
strategiilor teritoriale8

128 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
activelor turistice
publice și servicii
turistice conexe

RCO 74 Populația care
beneficiază de
strategii de
dezvoltare urbană
integrată

129 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
cultural și a
serviciilor culturale

RCO 75 - Strategii RCR 77 - Turiști/ vizite
integrate de
în siturile care
dezvoltare urbană beneficiază de sprijin

130 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
natural și a
ecoturismului

RCO 77 Capacitatea
infrastructurilor
culturale și
turistice care
beneficiază de
sprijin

RCO 76 - Proiecte
colaborative

131 Regenerarea
fizică și securitatea
spațiilor publice

7
8

RCR 76 - Părțile
interesate implicate în
pregătirea și
implementarea unor
strategii de dezvoltare
urbană

RCR 78 - Utilizatori ai
infrastructurilor
culturale care
beneficiază de sprijin

Strategia
Națională
privind
Incluziunea
Socială și
Reducerea
Sărăciei 20152020
Strategia
Națională
pentru
Ocuparea Forței
de Muncă 20142020
Strategia
Integrată
de
Dezvoltare
Durabilă a Deltei
Dunării
(SIDDDD)
Strategia de
Tranziție de la
cărbune în Valea
Jiului (în
pregătire)

Strategia de
dezvoltare
teritorială a
României

Strategia
Naţională
pentru
Dezvoltare

-

Investiții în zone urbane
de mici dimensiuni
(municipii și orașe),
pentru asigurarea unui
standard de viață minim
pentru toți cetățenii și
creșterea potențialului
de
dezvoltare
a
acestora.

-

Investiții în regenerarea
fizică și securitatea
spațiilor publice urbane

2) Reducerea disparităților de
dezvoltare dintre zonele
urbane și cele rurale,
precum și sprijinirea unor
teritorii
cu
provocări
specifice:
- Investiții
teritoriale
integrate în zonele care
se
confruntă
cu
provocări structurale.
Acestea
se
vor
implementare
prin
utilizarea DLRC, care,
față de perioada actuală
de programare, va
cuprinde o paletă mai
mare de intervenții
posibile și o mai mare
flexibilitate
în
implementare.
- Investiții
teritoriale
integrate
pentru
reconversia economică
a fostelor zone miniere,

Regenerare spații publice, smart city, sisteme de camere de supraveghere, sirene - echipamente și infrastructuri
Cf art. 23, alin (5), Regulament Dispoziții comune;
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Sprijin pentru
structurile de
guvernanță CLLD
(ZUM-uri) – pregătire,
gestiune și animare9

128 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
activelor turistice
publice și servicii
turistice conexe
129 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
cultural și a
serviciilor culturale

Sprijin pentru SIDU –
pregătire, gestiune și
animare

9

130 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
natural și a
ecoturismului
131 Regenerarea
fizică și securitatea
spațiilor publice
128 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
activelor turistice
publice și servicii
turistice conexe

RCO 76 - Proiecte
colaborative
RCO 80 – Strategii
plasate sub
responsabilitatea
comunității
pentru
dezvoltarea locală

RCR 76 - Părțile
interesate implicate în
pregătirea și
implementarea unor
strategii de dezvoltare
urbană

Durabilă
a
României
Orizonturi 20132020-2030
Master Planul
pentru turismul
național al
României 20072026
Strategia
naţională de
dezvoltare a
ecoturismului
(SNDE) în
România 20182027

RCO 74 –
Populația care
beneficiază de
strategii de
dezvoltare
integrată

RCR 76 - Părțile
interesate implicate în
pregătirea și
implementarea unor
strategii de dezvoltare
urbană

129 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
cultural și a
serviciilor culturale

RCO 75 – Strategii RCR 77 - Turiști/ vizite
integrate de
în siturile care
dezvoltare urbană beneficiază de sprijin

130 Protejarea,
dezvoltarea și
promovarea
patrimoniului
natural și a
ecoturismului
131 Regenerarea
fizică și securitatea
spațiilor publice

RCO 77 Capacitatea
infrastructurilor
culturale și
turistice care
beneficiază de
sprijin

RCO 76 - Proiecte
colaborative

RCR 78 - Utilizatori ai
infrastructurilor
culturale care
beneficiază de sprijin

Strategia
Națională a
României pentru
Dezvoltarea
Turismului
(SNDTR) 20192030 (în
pregătire)
Strategia
Națională
privind
Incluziunea
Socială și
Reducerea
Sărăciei 20152020
Strategia
Națională
pentru
Ocuparea Forței
de Muncă 20142020

-

afectate
de
declin
industrial. Acestea se
vor derula utilizând
mecanismul ITI, în zona
Văii
Jiului.
Fundamentarea
necesității
înființării
unui ITI va ține cont de
rezultatele Platformei
pentru
regiuni
carbonifere în tranziție,
o inițiativă lansată de
Comisia Europeană în
2017 cu scopul de a
asista
tranziția
energetică în regiunile
carbonifere din Europa.
Valea Jiului a fost
inclusă
în
această
inițiativă, alături de alte
13 regiuni cu tradiție
minieră din Europa,
consultările
publice
privind alternativele de
dezvoltare
fiind
în
prezent în derulare
(2019).
În
cadrul
Platformei, actorii locali
din Valea Jiului pot
contribui cu propuneri
concrete de proiecte și
pot primi atât asistență
tehnică
pentru
îmbunătățirea acestora,
dar și finanțare la nivel
european pentru a le
duce la îndeplinire;
Sprijinirea zonelor cu
importanță specifică din
punct de vedere al
mediului înconjurător.
Aceste intervenții vor
viza
continuarea
sprijinului pentru ITI
Delta Dunării.

Cf art. 25, alin (3), Regulament Dispoziții Comune;
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Investiții la nivel local
Tipuri de interventii aferente OP 1-4 asimilate dezvoltarii urbane integrate OP5
Instrument
de finanțare
ITI

10

11
12
13

Tipuri de localități

Prioritati de investitii

OP

Teritoriul ITI Delta Dunarii si
Valea Jiului

1. Integrarea ecosistemului CDI național în Spațiu de
1
Cercetare European (European Research Area);
1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în
programe de colaborare transfrontaliere și
internaționale (Sinergii Horizon Europe, Piața Unică,
Interreg etc.)
regional
 Cooperare interregională în domenii RIS3
 Acces în rețele de inovare europene pentru IMM sau
alte organizații
1.2 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI
regional
 Proiecte CDI aferente specializării inteligente la
nivel regional (abordare integrată pe lanţul valoric
al inovării - activităţi CDI, valorizare
produse/servicii)
2. Crearea unui sistem atractiv de inovare în
industrie, pentru toate tipurile de inovare (de
produs, de proces, organizațională și de marketing)
2.1 Consolidarea capacității CDI a IMM-urilor și
promovarea colaborării între organizațiile CDI și
mediul de afaceri
regional
 Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate
de catre o institutie publica sau privata
 Inovare în IMM-uri, inclusiv brevetare (proiecte cu
grad ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi
impact real pe piaţă)
 Investitii in infrastructuri proprii de CDI ale
întreprinderilor
3. Sprijinirea creării de noi companii, creșterea ratei 1
de supraviețuire a întreprinderilor inovative
Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care
favorizeaza apariția și maturizarea start-up/spin-off
inovative
regional
 Investitii in active corporale si necorporale în
legătură cu Modernizarea Industrială, pentru
sectoarele de specializare inteligenta regionale
 Sprijin pentru trecerea de la proof of concept pana

Tipuri de intervenții 10
CODURI

Indicatori de realizare 11
(din CPR) 12

Indicatori de rezultat
(din CPR)13

RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large)
RCO 02 - Enterprises supported by
grants
RCO 06 - Researchers working in
supported research facilities
RCO 07 - Research institutions
participating in joint research projects
RCO 08 - Nominal value of research and
innovation equipment
RCO 96 – Interregional investments for
innovation in EU projects EU projects

RCR 01 - Jobs created
in supported entities
RCR 03 – Small and
medium-size
enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 07 - Trademark
and design
applications
RCR 08 - Publications
from supported
projects

RCO 02 - Enterprises supported by
grants

RCR 01 - Jobs created
in supported entities
RCR 03 – Small and
medium-size
enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 04 - SMEs
introducing marketing
or organisational
innovation

Anexa 1 a Regulamentului Dispoziții Comune
RCO: Indicator comun de realizare pentru politica regională.

Anexa 1 Regulament FEDR FC
RCR: Indicator comun de rezultat pentru politica regională.
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la produs minim valabil (MVP)
scalarea întreprinderilor cu potențial mare de creștere
(rată de creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual
în ultimii doi ani)
Investitii in infrastructurile de sprijinire a afaceri, in
vederea creării de noi companii, creșterea ratei de
supraviețuire a întreprinderilor inovative

RCR 05 - SMEs
innovating in-house

1

9. Consolidarea competitivității economiei românești
9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii
regional
 invest. corporale si necorporale/ linii pilot, testare
prototipuri, audit energetic , eficienţă energetică,
certificare produse/servicii
 Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica,
inteligenta artificiala)
 design industrial)
customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare
digitala directa)
9.3 Sprijin pentru internaționalizare
regional
 Internaționalizare
clustere
economie
circulara
(cooperare
intre
intreprinseri
9.4 Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de către
IMM-uri
regional
 digitalizare la nivelul proceselor de productie
 securitate cibernetica
 e-commerce, inclusiv platforme care să ofere gratuit
accesul celor din mediul rural (de exemplu)
interesați în a-și deschide o afacere online.
9.5 Sprijinirea clusterelor
în vederea integrării
acestora în lanțuri de valoare europene
9.6 Susținerii implementării mecanismelor economiei
circulare în cadrul întreprinderilor românești
Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
1
 Securitate cibernetică, interoperabilitae
 Smart-city (siguranța publică, servicii și utilități
publice, monitorizare mediu, retele de trafic si
transport public,etc)
 smart village pentru asocieri de UAT-uri
(selectia unei comune pilot in fiecare regiune
pentru conectivitatea extinsa cu un hub urban administratie, educatie, sanatate, utilitati,
afaceri)
Dezvoltarea digitizarii mobilitatii urbane și regionale,
a proceselor si tehnologiilor de transport

1

014 Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri
industriale)
018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a startupurilor

RCO 05 - New enterprises supported

RCR 01 - Jobs created
in supported entities

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and

011 Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale
012 Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii
digitale

063- Digitalizarea transporturilor: drumuri
070- Digitalizarea transporturilor: căi ferate
084- Digitalizarea transportului: alte moduri de transport
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processes

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul
încălzirii centralizate, alături de promovarea energiei
din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea
centralizată

Îmbunătățirea eficienței energetice și consolidarea
clădirilor publice, în funcție de riscurile identificate,
potențialul de reducere a consumului de energie și
aportul acestora la serviciile administrative/sociale
asigurate

2

034 – Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizată
034 bis 1- Înlocuirea surselor de producție bazată pe cărbune pentru
sisteme de încălzire centralizată cu surse de bază de gaze naturale,
pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

RCO 20 – Rețele de încălzire și
răcire centralizată nou construite
sau îmbunătățite
RCO 104 – Număr de unități de
cogenerare de înaltă eficiență
RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea
asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în funcție
de potențialul de reducere a consumului, respectiv
reducerea a emisiilor de carbon

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport
pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-T
centrală și globală de transport, inclusiv solutii
combinate
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile
resedinta de judet si zona lor functionala prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila

2

Reducerea emisiilor de carbon in municipiile și orase
in zona lor functionala prin investitii bazate pe
planurile de mobilitate urbana durabila

2

Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare

4

2

066- Alte căi ferate nou construite
069- Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite
072-Active feroviare mobile
074-Material rulant de transport urban curat
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
085 Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari
086 Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar
088 Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația
adulților
090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați
6
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și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în
cadrul comunității
092 Infrastructuri de sănătate
093 Echipamente medicale
094 Active mobile de sănătate
095 Digitalizarea în asistența medicală
097 Măsuri de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă
098 Măsuri de promovare a accesului la muncă al șomerilor de lungă
durată
099 Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
și integrarea socioeconomică a tinerilor
100 Sprijin pentru activitățile independente și crearea de start-upuri
101 Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale
103 Sprijin pentru corelarea cererii și a ofertei și pentru tranzițiile de pe
piața muncii
104 Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
105 Măsuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii și
reducerea segregării de gen pe piața muncii
106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea
privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și
persoanelor dependente
107 Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv
promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate
110 Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și în condiții bune de
sănătate
111 Sprijin pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu excepția
infrastructurilor)
112 Sprijin pentru învățământul primar și secundar (cu excepția
infrastructurilor)
113 Sprijinul pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor)
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în
societate
116 Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor
dezavantajate
117 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate,
cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea
incluziunii sociale a acestora
118 Sprijin pentru societatea civilă care lucrează cu comunități
marginalizate, cum ar fi romii
121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și accesibile financiar
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și
a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității
123 Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficacității și rezilienței
sistemelor de sănătate (cu excepția infrastructurii)
124 Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen
lung (cu excepția infrastructurii)
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de
sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai
defavorizate și a copiilor
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CLLD

Teritoriul CLLD

Investitii in infrastructurile de sprijinire a afaceri, in
vederea creării de noi companii, creșterea ratei de
supraviețuire a întreprinderilor inovative

1

Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
1
 Securitate cibernetică, interoperabilitae
 Smart-city (siguranța publică, servicii și utilități
publice, monitorizare mediu, retele de trafic si
transport public,etc)
 smart village pentru asocieri de UAT-uri
(selectia unei comune pilot in fiecare regiune
pentru conectivitatea extinsa cu un hub urban administratie, educatie, sanatate, utilitati,
afaceri)
Dezvoltarea digitizarii mobilitatii urbane și regionale,
a proceselor si tehnologiilor de transport

1

Îmbunătățirea eficienței energetice și consolidarea
clădirilor publice, în funcție de riscurile identificate,
potențialul de reducere a consumului de energie și
aportul acestora la serviciile administrative/sociale
asigurate

2

127 Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/sau
materială pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri de
însoțire
014 Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri
industriale)
018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a startupurilor
011 Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale
012 Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii
digitale

063- Digitalizarea transporturilor: drumuri
070- Digitalizarea transporturilor: căi ferate
084- Digitalizarea transportului: alte moduri de transport

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

RCO 05 - New enterprises supported

RCR 01 - Jobs created
in supported entities

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea
asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în funcție
de potențialul de reducere a consumului, respectiv
reducerea a emisiilor de carbon

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport
pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-T
centrală și globală de transport, inclusiv solutii
combinate
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile

2

2

066- Alte căi ferate nou construite
069- Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite
072-Active feroviare mobile
074-Material rulant de transport urban curat
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
8
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resedinta de judet si zona lor functionala prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila

Reducerea emisiilor de carbon in municipiile și orase
in zona lor functionala prin investitii bazate pe
planurile de mobilitate urbana durabila

2

Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare

4

074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
085 Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari
086 Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar
088 Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația
adulților
090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați
și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în
cadrul comunității
092 Infrastructuri de sănătate
093 Echipamente medicale
094 Active mobile de sănătate
095 Digitalizarea în asistența medicală
097 Măsuri de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă
098 Măsuri de promovare a accesului la muncă al șomerilor de lungă
durată
099 Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
și integrarea socioeconomică a tinerilor
100 Sprijin pentru activitățile independente și crearea de start-upuri
101 Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale
103 Sprijin pentru corelarea cererii și a ofertei și pentru tranzițiile de pe
piața muncii
104 Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
105 Măsuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii și
reducerea segregării de gen pe piața muncii
106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea
privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și
persoanelor dependente
107 Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv
promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate
110 Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și în condiții bune de
sănătate
111 Sprijin pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu excepția
infrastructurilor)
112 Sprijin pentru învățământul primar și secundar (cu excepția
infrastructurilor)
113 Sprijinul pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor)
115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în
societate
116 Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor
dezavantajate
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SIDU

Municipii resedinta
de judet și orașe
similare (peste
47.000 locuitori)

Investitii in infrastructurile de sprijinire a afaceri, in
vederea creării de noi companii, creșterea ratei de
supraviețuire a întreprinderilor inovative

1

Digitalizarea serviciilor publice la nivel local
1
 Securitate cibernetică, interoperabilitae
 Smart-city (siguranța publică, servicii și utilități
publice, monitorizare mediu, retele de trafic si
transport public,etc)
 smart village pentru asocieri de UAT-uri
(selectia unei comune pilot in fiecare regiune
pentru conectivitatea extinsa cu un hub urban administratie, educatie, sanatate, utilitati,
afaceri)
Dezvoltarea digitizarii mobilitatii urbane și regionale,
a proceselor si tehnologiilor de transport

1

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul
încălzirii centralizate, alături de promovarea energiei
din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea
centralizată

2

Îmbunătățirea eficienței energetice și consolidarea
clădirilor publice, în funcție de riscurile identificate,
potențialul de reducere a consumului de energie și
aportul acestora la serviciile administrative/sociale
asigurate

117 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate,
cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea
incluziunii sociale a acestora
118 Sprijin pentru societatea civilă care lucrează cu comunități
marginalizate, cum ar fi romii
121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și accesibile financiar
122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și
a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității
123 Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficacității și rezilienței
sistemelor de sănătate (cu excepția infrastructurii)
124 Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen
lung (cu excepția infrastructurii)
126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de
sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai
defavorizate și a copiilor
127 Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/sau
materială pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri de
însoțire
014 Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri
industriale)
018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a startupurilor
011 Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale
012 Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii
digitale

063- Digitalizarea transporturilor: drumuri
070- Digitalizarea transporturilor: căi ferate
084- Digitalizarea transportului: alte moduri de transport

034 – Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizată
034 bis 1- Înlocuirea surselor de producție bazată pe cărbune pentru
sisteme de încălzire centralizată cu surse de bază de gaze naturale,
pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce

RCO 05 - New enterprises supported

RCR 01 - Jobs created
in supported entities

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCO 20 – Rețele de încălzire și
răcire centralizată nou construite
sau îmbunătățite
RCO 104 – Număr de unități de
cogenerare de înaltă eficiență
RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
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contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea
asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în funcție
de potențialul de reducere a consumului, respectiv
reducerea a emisiilor de carbon

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Interventii
integratealte strategii
de
dezvoltare

Orașe mici (sub
47.000 locuitori)

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport
pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-T
centrală și globală de transport, inclusiv solutii
combinate
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile
resedinta de judet si zona lor functionala prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana
durabila

2

Reducerea emisiilor de carbon in municipiile și orase
in zona lor functionala prin investitii bazate pe
planurile de mobilitate urbana durabila

2

Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare

4

Investitii in infrastructurile de sprijinire a afaceri, in
vederea creării de noi companii, creșterea ratei de
supraviețuire a întreprinderilor inovative

1

Digitalizarea serviciilor publice la nivel local

1

2

066- Alte căi ferate nou construite
069- Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite
072-Active feroviare mobile
074-Material rulant de transport urban curat
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
085 Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari
086 Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar
088 Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația
adulților
090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați
și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în
cadrul comunității
092 Infrastructuri de sănătate
093 Echipamente medicale
094 Active mobile de sănătate
014 Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri
industriale)
018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a startupurilor
011 Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale

RCO 05 - New enterprises supported

RCR 01 - Jobs created
in supported entities

RCO 14 - Public institutions supported

RCR 11 - Users of new
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locală






Securitate cibernetică, interoperabilitae
Smart-city (siguranța publică, servicii și utilități
publice, monitorizare mediu, retele de trafic si
transport public,etc)
smart village pentru asocieri de UAT-uri
(selectia unei comune pilot in fiecare regiune
pentru conectivitatea extinsa cu un hub urban administratie, educatie, sanatate, utilitati,
afaceri)

012 Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii
digitale

Dezvoltarea digitizarii mobilitatii urbane și regionale,
a proceselor si tehnologiilor de transport

1

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul
încălzirii centralizate, alături de promovarea energiei
din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea
centralizată

2

Îmbunătățirea eficienței energetice și consolidarea
clădirilor publice, în funcție de riscurile identificate,
potențialul de reducere a consumului de energie și
aportul acestora la serviciile administrative/sociale
asigurate

063- Digitalizarea transporturilor: drumuri
070- Digitalizarea transporturilor: căi ferate
084- Digitalizarea transportului: alte moduri de transport

034 – Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire centralizată
034 bis 1- Înlocuirea surselor de producție bazată pe cărbune pentru
sisteme de încălzire centralizată cu surse de bază de gaze naturale,
pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

to develop digital services, products
and processes

RCO 14 - Public institutions supported
to develop digital services, products
and processes

RCO 20 – Rețele de încălzire și
răcire centralizată nou construite
sau îmbunătățite
RCO 104 – Număr de unități de
cogenerare de înaltă eficiență
RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCR 11 - Users of new
and upgraded public
digital services,
products and
processes
...

RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea
asigurării/îmbunătățirii eficienței energetice în funcție
de potențialul de reducere a consumului, respectiv
reducerea a emisiilor de carbon

2

025 – Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
026 – Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
027 – Măsuri de sprijin acordate entităților care oferă servicii ce
contribuie la o economie cu emisii scăzute de carbon și reziliență la
schimbări climatice, inclusiv măsuri de conștientizare

RCO 18 – Locuințe cu eficiență
energetică îmbunătățită
RCO 19 – Clădiri publice cu eficiență
energetică îmbunătățită

RCR 26 – Consum
anual de energie
primară (din care:
locuințe individuale,
clădiri publice,
întreprinderi, altele)
RCR 29 – Reducerile
estimate de emisii
de carbon

Dezvoltarea rețelelor regionale și locale de transport
pe cale ferată și cu metroul și de acces la TEN-T
centrală și globală de transport, inclusiv solutii
combinate
Reducerea emisiilor de carbon in municipiile
resedinta de judet si zona lor functionala prin
investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana

2

2

066- Alte căi ferate nou construite
069- Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite
072-Active feroviare mobile
074-Material rulant de transport urban curat
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
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durabila

Reducerea emisiilor de carbon in municipiile și orase
in zona lor functionala prin investitii bazate pe
planurile de mobilitate urbana durabila

2

Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare

4

077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
073- Infrastructuri de transporturi urbane curate
074- Material rulant de transport urban curat
075- Infrastructuri de ciclism
077- Infrastructuri pentru combustibili alternativi
062- Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri
naționale, regionale sau locale)
085 Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari
086 Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar
088 Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația
adulților
090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați
și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)
091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în
cadrul comunității
092 Infrastructuri de sănătate
093 Echipamente medicale
094 Active mobile de sănătate
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Tipuri de intervenții din OP 1-4
OP1 011 Soluții TIC, servicii electronice și aplicații guvernamentale
OP1 012 Servicii și aplicații TI dedicate competențelor digitale și incluziunii digitale
OP1 014 Infrastructuri comerciale pentru IMM-uri (inclusiv parcuri și situri industriale)
OP1 016 Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
OP1 017 Servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri și grupuri de IMM-uri (inclusiv servicii de management, comercializare și proiectare)
OP1 018 Incubare, sprijinirea societăților spin off și spin-out și a start-upurilor
OP1 019 Sprijinirea clusterelor de inovare și rețele comerciale, în principal în beneficiul IMM-urilor
OP1 021 Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de cercetare și sectorul învățământului superior
OP1 022 Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia cu emisii scăzute de carbon, reziliență și adaptarea la schimbările climatice
OP1 023 Procese de cercetare și inovare, transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi cu accent pe economia circulară
OP2 025 Renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
OP2 026 Renovarea infrastructurilor publice în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin
OP2 035 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)
OP2 036 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: Incendii (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor)
OP2 037 Măsuri de adaptare la schimbările climatice și prevenirea și managementul riscurilor legate de climă: altele, de exemplu, furtuni și secetă (inclusiv sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de management al
dezastrelor)
OP2 038 Prevenire și management al riscurilor naturale care nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum și al riscurilor legate de activitățile umane (de ex. accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, protecție civilă și
sisteme și infrastructuri de management al dezastrelor
OP2 039 Furnizare de apă destinată consumului uman (infrastructuri de extracție, tratare, stocare și distribuție, măsurile de eficiență, aprovizionare cu apă potabilă)
OP2 040 Gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă (inclusiv managementul bazinelor hidrografice, măsuri specifice de adaptare la schimbările climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor)
OP2 041 Colectarea și tratarea apelor uzate
OP2 042 Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de prevenire, minimizare, sortare și reciclare
OP2 043 Gestionarea deșeurilor menajere: tratare mecano-biologică, tratare termică
OP2 044 Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase
OP2 045 Promovarea utilizării materialelor reciclate ca materii prime
OP2 046 Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate
OP2 048 Măsuri privind calitatea aerului și reducerea zgomotului
OP2 049 Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a siturilor Natura 2000
OP2 050 Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura verde
OP3 059 Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite
OP3 062 Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri naționale, regionale sau locale)
OP3 073 Infrastructuri de transporturi urbane curate
OP3 074 Material rulant de transport urban curat
OP3 075 Infrastructuri de ciclism
OP3 076 Digitalizarea transportului urban
OP3 077 Infrastructuri pentru combustibili alternative
OP4 085 Infrastructuri pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari
OP4 086 Infrastructuri pentru învățământul primar și secundar
OP4 088 Infrastructuri pentru învățământul profesional și tehnic și educația adulților
OP4 090 Infrastructuri de locuit (altele decât cele pentru migranți, refugiați și persoanele care solicită sau se află sub protecție internațională)
OP4 091 Alte infrastructuri sociale care contribuie la incluziunea socială în cadrul comunității
OP4 092 Infrastructuri de sănătate
OP4 093 Echipamente medicale
OP4 094 Active mobile de sănătate
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OP4 095 Digitalizarea în asistența medicală
OP4 097 Măsuri de îmbunătățire a accesului la locuri de muncă
OP4 098 Măsuri de promovare a accesului la muncă al șomerilor de lungă durată
OP4 099 Sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și integrarea socioeconomică a tinerilor
OP4 100 Sprijin pentru activitățile independente și crearea de start-upuri
OP4 101 Sprijin pentru economia socială și întreprinderile sociale
OP4 103 Sprijin pentru corelarea cererii și a ofertei și pentru tranzițiile de pe piața muncii
OP4 104 Sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
OP4 105 Măsuri de promovare a participării femeilor pe piața muncii și reducerea segregării de gen pe piața muncii
OP4 106 Măsuri de promovare a echilibrului între viața profesională și cea privată, inclusiv a accesului la servicii de îngrijire a copiilor și persoanelor dependente
OP4 107 Măsuri pentru un mediu de lucru sănătos și bine adaptat, inclusiv promovarea activității fizice, care să abordeze riscurile pentru sănătate
OP4 110 Măsuri de încurajare a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate
OP4 111 Sprijin pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari (cu excepția infrastructurilor)
OP4 112 Sprijin pentru învățământul primar și secundar (cu excepția infrastructurilor)
OP4 113 Sprijinul pentru educația adulților (cu excepția infrastructurilor)
OP4 115 Măsuri de promovare a egalității de șanse și a participării active în societate
OP4 116 Platforme pentru integrarea și reintegrarea în muncă a persoanelor dezavantajate
OP4 117 Măsuri pentru îmbunătățirea accesului unor grupuri marginalizate, cum ar fi romii, la educație și locuri de muncă și pentru promovarea incluziunii sociale a acestora
OP4 118 Sprijin pentru societatea civilă care lucrează cu comunități marginalizate, cum ar fi romii
OP4 121 Măsuri de facilitare a accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și accesibile financiar
OP4 122 Măsuri de îmbunătățire a prestării serviciilor de îngrijire familială și a serviciilor de îngrijire în cadrul comunității
OP4 123 Măsuri de îmbunătățire a accesibilității, eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate (cu excepția infrastructurii)
OP4 124 Măsuri de îmbunătățire a accesului la servicii de îngrijire pe termen lung (cu excepția infrastructurii)
OP4 126 Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor
OP4 127 Combaterea deprivării materiale prin asistență alimentară și/sau materială pentru persoanele cele mai defavorizate, inclusiv măsuri de însoțire
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