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EVENIMENTE VIITOARE
Cea de-a doua Reuniune a Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia
pentru 2014 - 2020, 30 mai 2013, Călăraşi / foto arhivă

Reuniunea Comisiei Regionale
pentru elaborarea criteriilor de selecţie
a proiectelor strategice ale regiunii
Sud Muntenia pentru 2014 – 2020

Miercuri, 14 ianuarie, începând cu ora 10:00, ADR
Sud Muntenia va organiza la sediul din Călăraşi cea dea Iv-a Reuniune de lucru a Comisiei Regionale pentru
elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice
ale regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020.
Cu această ocazie, membrii Comisiei Regionale vor
stabili lista de proiecte prioritare la nivelul regiunii noastre, ce ar urma să fie finanţate în cadrul Axei prioritare
6 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la rețeaua TEN-T din viitorul Program Operaţional Regional 2014 – 2020.
La reuniunea de lucru sunt invitaţi să participe
reprezentanţii administraţiei publice de la nivelul
regiunii Sud Muntenia. Totodată, la acest eveniment va participa consilierul în cadrul Serviciului
Planificare de la nivelul Autorităţii de Management
Sava CHISER, care va avea rolul de a clarifica anumite aspecte cu privire la proiectele ce pot fi
finanţate în cadrul Axei prioritare 6.
www.adrmuntenia.ro

Harta drumurilor propuse pentru modernizare / reabilitare în
perioada 2014 - 2020

Informaţii suplimentare cu privire la acest subiect
puteţi afla de la Direcţia Dezvoltare şi Comunicare,
persoană de contact: dir. adj. Daniela Traian, tel.:
0728/026.713, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Publicaţia electronică, editată lunar de Serviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare - Direcţia Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia,
conţine informaţii utile potenţialilor beneficiari de
fonduri europene despre programele de finanţare
nerambursabilă active, precum şi despre operaţiunile şi solicitanţii eligibili, valoarea proiectului, contribuţia solicitantului, termenul limită de depunere
a aplicaţiei şi, totodată, informaţii despre Autoritatea de Management şi Organismul Intermediar responsabile pentru fiecare program.
Pentru oportunităţile de finanţare disponibile, publicaţia poate fi accesată pe site-ul Agenţiei,
www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf_ian_2015.pdf.

Corina Creţu: În 2015 vom face tot posibilul
ca statele membre să acceseze fonduri regionale

» Comisarul european
pentru Dezvoltare Regională,
Corina Creţu, a publicat, pe
blogul personal, un text în
care vorbeşte despre
priorităţile mandatului său
pentru 2015.

nistrarea fondurilor, empatizez pe
deplin. Dar am şi o responsabilitate politică pentru Politica de Coeziune. Şi cred că ceea ce a decis
Consiliul este cel mai bine pentru
această Politică, acum şi în viitor.
Aşa cum am spus şi în Parlament,
asta nu este caritate, nu este doar
„Am început noul an cu o însprijin bugetar, ci o politică econotâlnire a grupului pe care l-am
mică de dezvoltare care intențioconstituit anul trecut, menit să
nează să creeze locuri de muncă.
ajute țările cu o absorbție redusă
Este o politică prin care se oferă
a fondurilor europene: Bulgaria,
oportunități, dar se şi exprimă ceRepublica Cehă, Croația, Ungaria,
reri, în schimbul responsabilitățiRomânia, Slovacia, Slovenia şi Italor”, mai spune Creţu. În ceea ce prilia.“, arată comisarul european,
veşte priorităţile sale pentru 2015,
pe blog. Ea subliniază că, la finalul
Creţu arată că plănuieşte să acceCorina Creţu, comisarul european
anului trecut, câteva state mem- pentru Dezvoltare Regională
lereze nivelul investiţiilor în cele
bre ale Uniunii Europene au fost
opt state menţionate şi arată că a
dezamăgite de refuzul Consiliului European de a transmis scrisori către guvernele statelor respecprelungi termenul-limită pentru perioada de finan- tive, prin care le-a cerut opinia referitoare la măţare 2007-2013 până la finalul lui 2015. „Credeți- surile ce ar putea fi implementate. „Sunt convinsă că,
mă, ca cetățean român care înțelege şi simpatizea- acolo unde este voință, este şi o cale”, mai scrie ea.
Sursa: adevarul.ro
ză cu dificultățile întâmpinate de state în admiwww.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

S-a publicat Catalogul surselor
de finanţare nerambursabilă
active pentru luna ianuarie!
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» Ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, a declarat, săptămâna
trecută, în cadrul unui interviu, că România
ar putea ajunge în acest an la o absorbţie
a fondurilor europene de peste 80%,
corespunzătoare cadrului financiar
2007-2013. În acelaşi timp atrage atenţia
că 2015 este un an într-adevăr dificil,
pentru că se suprapun două perioade de
programare.

„În primul rând este cea care se termină în
2015, 2007-2013, din care noi trebuie să atragem
cât mai mult ca să câştigăm. (...) România, să nu
uităm, a pierdut aproape cinci ani şi jumătate, în
care, practic, nu a făcut absolut nimic, a avut o
rată de absorbție foarte aproape de zero. Eu estimez în acest an că vom ajunge şi poate chiar putem depăşi peste 80% din ceea ce Comisia ne-a alocat pentru actualul cadru financiar”, a declarat
Eugen Teodorovici.
În opinia sa, trebuie să existe o mobilizare atât
din partea administraţiei centrale şi locale, cât şi
a consultanţilor, firmelor de construcţii, a tuturor celor care sunt parte sau parteneri la acest proces.
„Chiar dacă avem un sistem poate mai simplu,
poate mai eficace, dacă facturile nu vin într-un ritm
foarte ridicat de decontare, după aceea este greu
să ajungem la final de an la nivelul de care v-am spus
puțin mai devreme”, a argumentat Teodorovici.
Acesta a arătat că vede 2015 ca pe un an în
care se vor schimba foarte multe din punctul de

Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene

vedere al simplificării legislaţiei, procedurilor.
„Dacă înainte dura luni întregi, peste şase luni,
să evaluezi şi să selectezi un proiect, astăzi media
este de maximum o lună, o lună şi jumătate,
aproape două maximum, cu tot cu semnare de contract de finanțare, ceea ce automat duce la o grăbire
a acestui proces. Sau plățile. Înainte, ştim foarte
bine, erau luni întregi, în care beneficiarii nu erau
plătiți. Acum, acest proces — depinde, bineînțeles,
şi de Programul Operațional respectiv — poate să
ajungă şi sub 20 de zile. (...) În primul rând, ştiți
foarte bine, resursa umană este principala zonă în
care trebuie acționat.”, a detaliat ministrul Teodorovici.
Sursa: fabricadebani.ro

Ghidul solicitantului pentru Programul Interreg V-A
România - Bulgaria a fost publicat spre consultare

» A fost publicat, spre consultare,
Ghidul Solicitantului aferent primului apel
de propuneri de proiecte pentru
Programul Interreg v-A România - Bulgaria.

În acest document sunt incluse formularul cererii de finanţare, grilele de evaluare (criterii de
selecţie), bugetele estimate pentru proiecte, cheltuieli eligibile, contracte de finanţare, lista cu plawww.adrmuntenia.ro

foane de cheltuieli la nivel de program şi altele.
Lansarea primului apel de propuneri de proiecte va avea loc la scurt timp după adoptarea Programului de către Comisia Europeană (estimată
pentru primul trimestru al anului 2015).
Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să analizeze documentul şi să prezinte propuneri până în data de
31 ianuarie 2015, la adresa de e-mail: robg@mdrap.ro.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

2015: rata de absorbţie posibilă, 80%
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„Această primă schiță de ghid din cadrul POCU
vine cu o serie de noutăți punctuale, dar şi cu o
schimbare majoră de gândire. Este o schimbare de
abordare de care România are extrem de multă
nevoie astăzi: banii nu mai trebuie să fie doar
cheltuiți, ci investiți, astfel încât să genereze plusvaloare. Vrem ca tot ce înseamnă finanțări europene pentru tineri să vizeze nevoile lor reale, corelate cu nevoile pieței. Tinerii trebuie motivați,
le trebuie experiență profesională şi un loc de
muncă, iar statul poate şi trebuie să le asigure
toate aceste lucruri, punându-i în legătură directă
cu angajatorii. Tinerii sunt una dintre prioritățile
României, iar ei trebuie să simtă că facem lucruri
concrete pentru ei. Învățământul dual este, de
exemplu, o soluție ce ar putea să rezolve o parte
dintre problemele lor, prin crearea unei legături
directe între şcoală şi angajator, indiferent că vorbim de facultăți, licee sau şcoli profesionale. Începând cu luna ianuarie vom organiza întâlniri cu
tinerii şi vom aduce la aceeaşi masă pe toți cei
care pot şi trebuie să îmbunătățească situația lor.
De exemplu, trebuie să găsim o modalitate prin care tinerii, elevii şi studenții, imediat ce intră sau
ies dintr-o formă de învățământ, să fie înregistrați
la serviciul public de ocupare, astfel încât să putem identifica, de la bun început, cele mai bune
soluții pentru ei”, a declarat ministrul fondurilor
europene, Eugen Teodorovici.
Pentru a îmbunătăţi situaţia tinerilor care nu
au un loc de muncă şi nici nu urmează un program
de educaţie şi formare (NEETs) şi pentru a facilita
tranziţia către piaţa muncii, la nivel naţional se va
acţiona pe trei paliere – educaţie, formare, ocupare.
www.adrmuntenia.ro

Foto: www.partners.com.ro

» Ministerul Fondurilor Europene
a lansat, la sfârşitul lunii decembrie, în
consultare publică schiţa ghidului pentru
cererea de propuneri de proiecte „Măsuri
integrate pentru tinerii inactivi”, primul
apel din cadrul Programului Operaţional
Capital Uman (POCU) 2014 - 2020.

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministerul Fondurilor Europene
supune consultării publice schiţa ghidului
„Măsuri integrate pentru tinerii inactivi”
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Intervenţiile finanţate prin POCU îi vizează pe
tinerii NEETs din regiunile Centru, Sud-Est şi Sud
Muntenia prin „Inițiativa locuri de muncă pentru
tineri” (Axa prioritară 1), dar şi pe cei din celelalte
cinci regiuni ale ţării, prin „Îmbunătățirea situației
tinerilor din categoria NEETs” (Axa prioritară 2).
Grupul-ţintă vizat în cadrul prezentei cereri
de propuneri de proiecte este format din tineri NEETs şomeri, cu vârsta între 16 şi 24 de ani (respectiv până la împlinirea vârstei de 25 de ani).
Solicitanţii şi partenerii eligibili sunt: angajatori, entităţi relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONGuri/ organizaţii de tineret etc.), în parteneriat cu
angajatori, SPO, în parteneriat cu entităţi relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori
de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a
competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizaţii de tineret etc., entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant
global în domeniul antreprenoriatului.
Pentru lista completă a solicitanţilor şi partenerilor eligibili, precum şi pentru lista completă a
activităţilor eligibile, vă invităm să consultaţi schiţa Ghidului solicitantului „Măsuri integrate pentru
tinerii inactivi” - POCU 2014 – 2020, publicată pe
site-ul Ministerului Fondurilor Europene, în secţiunea POSDRU.

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Fondurile alocate
României în cadrul asistenţei
financiare neramburabile
elveţiene, în valoare de 181
milioane de franci elveţieni
(CHF), au fost angajate în
proporţie de 100%.

Peste 250 de proiecte au fost
aprobate în perioada de angajare. Domeniile şi proiectele au fost
selectate din perspectiva relevanţei lor pentru dezvoltarea României: promovarea creşterii economice şi susţinerea mediului de afaceri, îmbunătăţirea condiţiilor
de muncă, promovarea gestionării durabile a energiei, îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii
publice, educaţie, cercetare şi susţinerea societăţii civile.
În data de 7 septembrie 2010
a fost semnat la Berna „Acordulcadru între Guvernul României şi
Consiliul Federal Elvețian privind
www.adrmuntenia.ro

Foto: edu-fonduri.ro

Fondurile elveţiene
nerambursabile
alocate României,
angajate în proporţie de 100%

implementarea Programului de
cooperare elvețiano-român, vizând reducerea disparităților economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse”. Fondurile au avut ca termen de angajare finalul anului 2014, iar plăţile pot fi efectuate până la sfârşitul anului 2019.
Angajarea întregii contribuţii
elveţiene reprezintă baza pentru
asigurarea unui grad înalt de absorbţie. Factorul decisiv în reuşita
angajării totale a fondurilor constă în cooperarea excelentă dintre
autorităţile române şi cele elveţiene, precum şi între autorităţi şi
sectorul nonguvernamental. Autorităţile române şi elveţiene vor urmări în continuare respectarea
angajamentelor asumate prin proiecte, astfel încât etapa de implementare să aducă progrese concrete pentru dezvoltarea domeniilor ce beneficiază de finanţare.
Sursa: finantare.ro

Ministrul agriculturii, Daniel Constantin, a scris pe blogul său că începând cu
luna februarie se vor lansa măsuri de finanţare pentru fermieri, prin noul PNDR:
„La agricultură am avut întotdeauna
un singur obiectiv! Să ajut fermierii să
performeze. Să arăt că se poate! Şi cred
că rezultatele avute în 2 ani şi 8 luni vin
ca urmare a unei strategii coerente şi
că urmare a unei stabilității în implementarea ei. Mai sunt multe de făcut,
dar toate progresele realizate mențin
speranța vie! În primele două săptămâni vor avea loc consultări cu toate
sectoarele din agricultură, cu asociația
comunelor, cu asociația municipiilor
(pentru a face ordine în piețe), dar şi
cu sectorul de cercetare. În această
lună vor avea loc şi discuțiile finale cu
CE pentru noul PNDR, astfel încât în februarie să începem să primim proiecte,
aşa cum ne-am angajat. (…)”
Sursa: finantare.ro

MFE(R): Finalizarea raportului
de mediu şi organizarea
dezbaterii publice pentru
Programul Operaţional
Infrastructura Mare 2014 - 2020

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 - 2020, anunţă publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului de program, finalizarea raportului
de mediu şi organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de program propus, inclusiv a raportului de mediu.
Proiectul de program şi raportul de
mediu pot fi consultate şi la sediul Ministerului Fondurilor Europene din Bd.
Ion Mihalache, nr. 15 - 17, de luni până
vineri, între orele 10:00 şi 16:00.
Comentariile publicului se primesc la
sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din B-dul Libertăţii, nr.
12, în termen de 48 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.
Dezbaterea publică va avea loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene din
Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 15 - 17,
sala de conferinţe de la parter, în data
de 19 ianuarie, începând cu ora 15:00.
Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Ministrul agriculturii: Din
februarie primim proiecte pe
noul PNDR!
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» În prima parte a acestui an vor fi
lansate mai multe fonduri europene şi
guvernamentale pentru investiţii pe piaţa
muncii, inovarea în structuri de tip cluster
şi dotarea cu echipamente a societăţilor.

Dintre acestea face parte programul „Sprijin
pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața
muncii”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, unde contribuţia beneficiarilor este de 8,6%. Printre activităţile eligibile ale acestui program se numără proiectele ce urmăresc ocuparea pe piaţa muncii a
grupurilor vulnerabile, dar şi incluziunea socială a
tinerilor şi copiilor din sistemul instituţionalizat de
protecţie.
De asemenea, o mare parte din fonduri vor
viza sectorul inovării, în conformitate cu Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. vor fi
finanţate în special clusterele de inovare din domenii precum bioeconomie, tehnologia informaţiei, eco-nano-tehnologii şi materiale avansate,

dar şi mediu şi schimbări climatice. Spre exemplu,
în regiunea Nord-Est, contribuţia beneficiarului
este de minim 35%, iar valoarea finanţării nerambursabile variază între 4,5 şi 30 de milioane de lei.
În ceea ce priveşte activităţile de inovare derulate de IMM-uri sau de clustere, contribuţia este
de 50%. De asemenea există fonduri de finanţare
a întreprinderilor noi inovative, unde valoare fondurilor poate atinge 3.520.000 de lei. Tot prin POC,
banii europeni pot fi direcţionaţi şi spre departamente de cercetare-inovare ale întreprinderilor
care pot ajunge până la 20 de milioane de euro.
De asemenea sunt vizate şi cercetările în Spinuri şi Start-up-uri, acestea putând beneficia de
granturi de maximum 840.000 de lei. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii cu minim doi ani de la înregistrare pot primi finanţare
prin Programul naţional multianual de microindustrializare derulat cu fonduri guvernamentale. valoarea grantului poate fi de maxim 120.00 de lei,
iar contribuţia beneficiarului este de minim 10%.

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Antreprenorii pot beneficia de fonduri
guvernamentale sau europene la început de 2015

Sursa: finantare.ro

POSDRU: Lansarea apelului de proiecte
pentru „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical transplant de organe, țesuturi și celule”

www.adrmuntenia.ro

Sursa: fonduri-ue.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

Foto: pulsmedia.eu

Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene, anunţă lansarea cererii de propuneri de
proiecte nr. 186 „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe,
țesuturi şi celule”, finanţată din DMI 3.2.
Pentru această cerere de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil unic este Academia de
Știinţe Medicale – instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Sistemul informatic ActionWeb este deschis
din data de 6 ianuarie 2015, până în data de 21 ianuarie sau până la depunerea proiectului de către
aplicant.
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Oportunităţi de cooperare
în cadrul programului
EUROPA PENTRU CETĂȚENI

1. Euro Hopes, organizaţie non-guvernamentală din Catania – Italia,
ce activează în domeniul democraţiei şi participării la nivelul Uniunii Europene, este interesată de cooperare ca partener în cadrul programului
Europa pentru cetățeni, apeluri de proiecte pentru ambele componente:
Memorie istorică europeană şi Implicare democratică și participare civică.
Organizaţia are o echipă formată din mai mult de 10 voluntari, cu
vârste cuprinse între 23 şi 35 de ani, ce au experienţă în diverse domenii pe care o pot pune la dispoziţia proiectului. De asemenea, pot
oferi profesionişti în domeniul dreptului Uniunii Europene, strategii de
comunicare, cooperare pentru dezvoltare şi trasee educaţionale.
Persoană şi date de contact:
Gabriella Arcifa - Programme Manager
E-mail: arcifa@europehopes.eu
***
2. Municipalitatea Ligatne din Letonia este interesată de cooperare
în proiecte de înfrăţire între localităţi şi de reţele de oraşe înfrăţite, în
cadrul programului Europa pentru Cetățeni.
Municipiul Ligatne face parte din regiunea vidzeme şi a fost fondat
în anul 2009, ca rezultat al reformei administrativ-teritoriale, prin fuziunea oraşului Ligatne cu Parohia Ligatne. În prezent, din districtul Ligatne
fac parte patru sate şi oraşul Ligatne. Municipiul are o populaţie de 3.774
de locuitori şi o suprafaţă totală de 167 km², fiind situat la 70 km de capitala ţării, Riga, şi la 25 km de oraşul Cesis. Trei sferturi din suprafaţa
municipiului şi întreaga suprafaţă a Ligatne este situată în Parcul
Naţional Gauja. A fost un oraş puternic industrializat până în anii ‘90. În
trecut a existat o mare fabrică de hârtie, care şi-a încetat însă activitatea
de curând. Dorinţa municipalităţii este de a găsi o modalitate de a promova acest oraş ex-industrial turiştilor, prin cooperarea cu alte oraşe şi
municipii europene, pentru idei şi schimburi de experinţă.
Persoană şi date de contact:
Daina Terauda - Project Manager
Tel.: 00371 64153408
E-mail: daina.terauda@ligatne.lv
LIGATNE MUNICIPALITY, Springu iela 4, Ligatne, Ligatne novads, Lv-4110
www.adrmuntenia.ro

Fonduri europene
de peste 3,5 milioane de euro
pentru sectorul audiovizual

Acest sprijin financiar, în valoare de
3,53 de milioane de euro, va fi acordat
profesioniştilor din domeniul audiovizualului, în baza Regulamentului (UE)
nr. 1295/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013, privind instituirea programului „Europa creativă” (2014 - 2020).
Printre priorităţile acestui subprogram, se numără:
• încurajarea colaborării şi schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la pieţe şi la instrumente comerciale pentru operatorii
din domeniul audiovizualului, în vederea creşterii vizibilităţii proiectelor lor pe pieţele Uniunii şi pe pieţele
internaţionale;
• îmbunătăţirea capacităţii operatorilor din sectorul audiovizualului de
a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potenţialul de a circula în Uniune şi în afara acesteia şi
de a facilita coproducţiile europene
şi internaţionale, inclusiv de televiziune.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Începând cu această ediţie a newsletter-ului,
ADR Sud Muntenia, prin Direcţia Dezvoltare şi
Comunicare, Serviciul Strategii Dezvoltare –
Cooperare, vă va oferi informaţii utile despre
oportunităţile de colaborare cu diferite instituţii de la nivelul
Uniunii Europene, care doresc să realizeze proiecte de investiţii
cu fonduri nerambursabile în parteneriat cu entităţi din România.
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INFO REGIO

S-a deschis competiţia pentru premiile
REGIOSTARS 2015!

» Începe cursa pentru premiile
acordate proiectelor europene cele mai
inspirate şi inovatoare, cofinanţate din
Fondul European pentru Dezvoltare
Regională, Fondul de Coeziune, Fondul
Social European sau Instrumentul de
Asistenţă pentru Pre-aderare for PreAccession Assistance.

Dupa alegerea proiectelor de către un juriu
independent, managerii şi reprezentanţii organismelor de gestiune vor fi invitaţi să participe la ceremonia decernării premiilor, care va avea loc la
toamnă, în octombrie, în timpul Săptămânii regiunilor şi oraşelor europene (Open Days).
Trofeul şi diplomele RegioStars vor fi decernate câştigătorilor de comisarul european pentru
Politica regională, Corina Creţu, şi preşedintele juriului RegioStars. Fiecare proiect câştigător va fi
prezentat într-un clip video, ce va putea fi folosit
în scopuri promoţionale.
Categoriile de atribuire a premiilor în 2015 sunt:
1. Creştere inteligentă: Eliberarea potenţiawww.adrmuntenia.ro

lului de creştere al IMM-urilor la economia digitală;
2. Creştere durabilă: Mobilizarea investiţiilor
în eficienţa energetică, în beneficiul cetăţenilor şi
al societăţii;
3. Creştere favorabilă incluziunii: Integrarea în
societate a persoanelor cu risc de excluziune socială;
4. CITYSTAR: oraşe care se transformă pentru
a răspunde provocărilor viitoare.
Puteţi găsi mai multe informaţii despre depunerea cererii, inclusiv ghidul pentru solicitanţi, cererea şi criteriile de eligibilitate pe site-ul RegioStars.
Formularul de cerere poate fi completat în limba
engleză, franceză sau germană, iar termenul limită
pentru transmiterea cererii este 28 februarie 2015.
Finaliştii vor fi anunţaţi cu privire la selecţia
proiectelor până la sfârşitul lunii mai 2015. Ceremonia de premiere se va desfăşura la Bruxelles, în
cadrul OPEN DAYS, în data de 14 octombrie 2015.
Pentru orice întrebări, puteţi contacta regiostars@ec.europa.eu.
Ghidul solicitantului şi Formularul de aplicare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/index.cfm?LAN=FR.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Situaţia proiectelor Regio
depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

Domeniul/Subdomeniul

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană centre urbane

1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană Axa poli de creştere
1 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană poli de dezvoltare
1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţa
energetică a blocurilor de locuinţe

Piteşti, PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri
Integrate de Dezvoltare Urbană pentru 12 centre urbane. Până în această dată au fost semnate 749 de
contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă
solicitată de 3.367.976.202,34 lei. Din cele 749 de
contracte semnate, 45 de proiecte au fost reziliate.

Nr.
Nr.
Nr.
proPID-uri proiecte
iecte Resdepuse depuse
retrase pinse

Stadiul proiectelor
În
evaluare

Precontractate

În
rezervă

0

0

12

35

0

10

0

1

20

2

2

0

0

1

15

3

0

0

0

0

9 cereri /
31 de proiecte

Suma aloValoare
cată /
asistenţă
disponibilă
financiară
Con- neranbursabilă Regiunii
Sud
tracsolicitată
tate - mil. Euro - Muntenia
- mil. Euro 25

86,55

58,20

0

16

108,10

97

0

0

12

33,69

38,80

11

14

0

4

2,71

22,80

2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
Axa
judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitarea
2
şoselelor de centură

39

3

10

0

0

7

19

231,68

122,26

3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructurii
serviciilor de sănătate

3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea
insfrastructurii serviciilor sociale

12

1

1

0

2

0

10

40,53

35,7

3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor
operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă

60

10

14

0

0

4

32

22,25

13,88

3

0

0

0

0

0

3

13,81

15,43

100

5

3

4

0

31

57

99,00

39,73

67

7

6

0

2

0

52

43,52

24,62

26

7

7

0

1

0

12

48,77

37,11

0

0

0

0

0

0

0

-

fonduri
realocate

168

0

0

0

53,75

13,55

Axa 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
3 infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform
Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013
4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire
a afacerilor de importanţă regională şi locală

Axa 4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate
4 şi pregătirea pentru noi activităţi
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012

5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe

520

41

110

30

1

5

317

5

0
0

0
0

0

336

61,22

9

15

90,23

144

52,54
30,80

5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii
de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi
32
4
15
0
1
0
12
61,20
35,64
Axa creşterea calităţii serviciilor turistice
5
Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potențialului turistic și crearea
infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”,
5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea
alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.
infrastructurii necesare, în scopul creşterii
ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TURISM: Ministerul Economiei, Direcţia Gestionare Fonduri
atractivităţii României ca destinaţie turistică
Comunitare pentru Turism - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,
Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: adita.stanca@mturism.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,
0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO REGIO

Până în data de 12 ianuarie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost depuse 1.304 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Regio (Programul Operaţional Regional), Planul Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Dezvoltare (PIDU) – Municipiul

Info Regional Sud Muntenia
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Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCE

la nivel naţional, inclusiv Sud Muntenia.
Din totalul proiectelor primite de ADR Sud
Muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.
Până în prezent au fost semnate 313 contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă aprobată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contracte semnate, 71 de proiecte au fost reziliate.
Stadiul proiectelor

Domeniul/Subdomeniul

Nr.
proiecte
preluate Evaluare

1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între
Evaluate
1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderile
36
la AM
mici şi mijlocii (CONTRACTARE)
POSCCE
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
204
204
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijlocii (EvALUARE)
1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de până
Evaluate în
206
la 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mijalte
regiuni
Axa locii (CONTRACTARE)
1
9
Evaluate
1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor
(5 - SM,
la AM
internaţionale (CONTRACTARE)
4 - BI)
POSCCE
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (EvALUARE)
1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii (CONTRACTARE)
Axa 3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la servi3 ciile conexe (EvALUARE şi CONTRACTARE)

88

88

102
Evaluate în
(28 - SM,
alte
74 - BI)
regiuni
66

61
(5 preluate
în etapa
de precontractare)

Retrase

Respinse

Contractate

Valoare
asistenţă
financiară
nerambursabilă
SOLICITATĂ
- Euro -

Valoare
asistenţă
financiară
Rezinerambursabilă liate
APROBATĂ
- Euro -

1

7

28

165.245.981,64

132.329.097,97

2

23

179

140.192.625,09

179 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

11

22

173

157.008.213,97

157.008.213,97

46

0

5

4

583.756,49

583.756,49

3

8

3

77

7.480.717,01

3

21

78

7.968.637,42

7.968.637,42

14

16

20

30

2.552.572,06

2.297.904,46

0

8

77 de proiecte
propuse spre finanţare
în alte regiuni

POS CCE: Manualul beneficiarului
pentru achiziţiile private

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivității Economice” din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene (MFE) a publicat, ca urmare a modificărilor survenite pe website-ul MFE – www.fonduri-ue.ro, secţiunea „Achiziții beneficiari privați”,
Manualul manualul beneficiarului pentru achiziţiile private desfăşurate conform Ordinului nr. 1.120/2013. Manualul poate fi descărcat de pe site-ul
ADR Sud Muntenia dedicat implementării POS CCE, http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > Utile, link: http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/manualbf-1420732983.docx.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO POS CCE

Până în data de 12 ianuarie 2015, la sediul
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
au fost primite 711 proiecte, prin care se solicită
finanţare nerambursabilă prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice” 2007-2013. Au fost evaluate 353 de proiecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare
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Argeş

Contracte de milioane de euro
la Mioveni

pation” în cadrul programului Europa pentru cetăţeni proiect derulat în parteneriat cu oraşul Ligourio, Grecia.
Bugetul proiectului: 10.000 de euro.
Perioada de implementare: 18.09.2014 – 09.10.2014.
Proiecte în curs de implementare:
1. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul spitalului Sf. Spiridon Racovița, oraş Mioveni, județul Argeş” - cod SMIS 13094.
valoarea totală a proiectului: 3.674.716,96 lei,
din care: valoarea eligibilă (FEDR + BS + contribuţia
beneficiarului): 2.798.224,00 lei; valoarea neeligibilă: 213.044,40 lei; TvA: 663.448,56 lei;
2. „Centrul Național de Informare şi Promovare
Turistică” Mioveni, judeţul Argeş - cod SMIS 48724.
valoarea totală a proiectului: 626.367,33 lei, inclusiv TvA, din care: valoarea eligibilă (FEDR+BS + contribuţia beneficiarului): 501.353,52 lei, inclusiv TvA;
valoarea neeligibilă: 125.013,81 lei, inclusiv TvA.
La Mioveni, pentru următorii trei ani, pe lista
priorităţilor autorităţilor locale se află realizarea spitalului nou, ultramodern, ce va fi dotat cu RMN, angiograf,
va avea maternitate şi blocuri operatorii. Spitalul va fi
predat gata funcţional, costurile de construcţie şi dotare ridicându-se la 70 de milioane de euro.
Sursa: proarges.ro

Bazin de înot,
la standarde europene, pe malul Borcei

Călăraşi

Călăraşiul ar putea să aibă în curând un bazin
de înot la standarde europene. Compania Naţională de Investiţii(CNI) este dispusă să construiască
o bază sportivă în oraşul de pe malul Borcei.
Consilierii locali au făcut primul pas: au aprobat proiectul de hotătâre privind transmiterea în
folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale a 8.124 mp. La începutul anului 2014, autorităţile locale au înaintat un memoriu privind
construirea unui complex sportiv care să cuprindă
un bazin de înot, modernizarea sălii de box, dar şi
a stadionului. „Am depus toată această documentaţie la CNI. Bazinul urmează să fie construit pe
www.adrmuntenia.ro

terenul de zgură al stadionului. Costurile pentru
acest proiect se ridică la 12 milioane de euro. Bazinul va avea 12,5 metri lăţime, 25 de metri lungime, întreaga clădire ajungând la 70 de metri”,
a declarat Daniel Ștefan Drăgulin, primarul oraşului. Investitiţia va fi realizată de CNI, iar municipalitatea are ca sarcină finanţarea lucrărilor de
sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilităţi: apă, canal şi gaz. De asemenea, primăria se obligă ca, după realizarea obiectivului, să meţină destinaţia aceastuia şi să-l întreţină pe o perioadă de minimum 15 ani.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

INFO JUDEȚE

Oraşul Mioveni a avut anul trecut contracte de milioane
de euro, câştigate pe fonduri europene, guvernamentale,
dar şi contracte de lucrări derulate din bugetul propriu.
Dintre contracte de finanţare câştigate şi
semnate în anul 2014:
1. „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul
spitalului ‘Sf. Spiridon Racovița’, oraş Mioveni, județul Argeş” - cod SMIS 13094 - Contract de finanţare nr. 4114/11.04.2014 - 3.674.716,96 lei;
2. „Discover European Union through civic participation”,în cadrul programului Europa pentru cetăţeni
- Decizia de Grant nr. 1453/001-001/12.08.2014, înregistrată la Primăria Mioveni cu nr: 21326/21.08.2014 –
10.000 de euro;
3. „Centrul național de informare şi promovare
turistică” Mioveni, judeţul Argeş - cod SMIS 48724 - Contract de finanţare nr. 4853/26.11.2014 – 626.367,33 lei.
Proiecte implementate/ finalizate în cursul
anului 2014:
1. „Mijloc de cunoaştere şi dezvoltare” în cadrul programului Europa pentru cetăţeni - proiect
derulat în parteneriat cu oraşul Petrich, Bulgaria
Bugetul proiectului: 25.000 de euro.
Perioada de implementare: 13.04.2014 – 02.05.2014.
2. „Discover European Union through civic partici-

Info Regional Sud Muntenia
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Dâmboviţa

Săptămâna trecută a avut loc conferinţa de presă
de prezentare a rezultatelor finale ale proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Județean
Dâmbovița”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie
3.1 „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.
Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ-Teritorială Dâmboviţa. valoarea totală a contractului de finanţare este de 83.543.908,79 lei, din care
valoarea eligibilă a proiectului este de 66.610.914,38
lei, unde 56.619.277,22 lei reprezintă finanţare FEDR,
iar suma de 8.659.418,87 lei reprezintă finanţare din
bugetul naţional.
Obiectivul general al proiectului a constat în reabilitarea şi modernizarea Spitalului judeţean Dâmboviţa, construcţiile ce au făcut obiectul reabilitării şi
modernizării prin proiect fiind clădirea cu saloane pentru cazarea pacienţilor (corpurile A şi B), cu regim de
înălţime S+P+5 (parţial P+6), şi clădirea funcţională
(corpurile C şi D), cu regim de înălţime S+P+2.
Marţi, 6 ianuarie, a avut loc o întâlnire de lucru
cu autorităţi judeţene şi operatori culturali, în care s-a
subliniat importanţa atragerii de fonduri europene

Giurgiu

pentru promovarea capitalelor istorice Curtea de Argeş, Câmpulung şi Târgovişte. S-a stabilit înfiinţarea
unui grup de lucru care să aibă în componenţă reprezentanţi ai autorităţilor locale, arhitecţi, oameni de
cultură care să stabilească posibile proiecte ce pot fi
propuse spre finanţare. Cu această ocazie, preşedintele Consiliului judeţean Dâmboviţa, Adrian Țuţuianu,
a prezentat câteva dintre proiectele ce ar putea obţine
fonduri europene în următoarea sesiune de finanţare.
„Județele Dâmbovița şi Argeş au semnat un acord ce
mai multe obiective, unul fiind acesta: Drumul capitalelor. Am discutat cu actualul preşedinte al CJ Argeş,
continuăm pe acest subiect, ne-am gândit că trebuie să
punem în valoare Târgovişte, Câmpulung, Curtea de Argeş, trei localități cu valoare istorică deosebită (...).
Pentru următoarea sesiune pe POR, la secțiunea Monumente istorice, m-am gândit ce proiecte putem scrie:
unul legat de Curtea Domnească, a fost o finanțare europeană aici, după părerea mea nereuşită, un proiect
pentru biserica brâncovenească de la Doiceşti, iar la Băleni există o biserică din anii 1500, nu ştiu câte avem
în zona de sud a României la nivelul acela arhitectural.
Sunt trei lucruri foarte concrete şi probabil o să mai
identificăm şi alte două-trei”, a spus Țuţuianu.
Sursa: adevarul.ro

Proiectul naţional de gaze Giurgiu – Ruse:
Se pregăteşte reluarea licitaţiei

Gazoductul Giurgiu - Ruse nu poate fi făcut cu
actualul constructor, Cala din Târgu-Mureş, care nu
are capacitatea tehnică şi financiară de a realiza
aceste lucrări. Din acest motiv, reprezentanţii Transgaz pregătesc rezilierea contractului cu Cala la sfârşitul acestei luni şi scoaterea din nou la licitaţie a
lucrărilor de subtraversare prin conductă a Dunării.
„Suntem aproape de a definitiva caietul de
sarcini şi pentru firul principal. Într-un mod pragmatic, am prelungit, împreună cu partea bulgară,
contractul cu Cala până la sfârşitul lunii ianuarie.
Dacă printr-o minune fac ceva până la termen,
www.adrmuntenia.ro

atunci nu avem decât de câştigat, şi nu mai e nevoie să facem licitația. Important e că am agreat
cu Bulgartransgaz calea de a merge mai departe”,
spune Petru văduva, director Transgaz.
Lungimea totală a conductei ce leagă Ruse de
Giurgiu va fi de 25 km, din care 15,4 km sunt pe
teritoriul bulgăresc, iar 2,1 km pe sub Dunăre. Costurile totale sunt de 25 de milioane de euro, din
care 9 milioane reprezintă contribuţia europeană,
11 milioane sunt costurile părţii bulgare şi doar 4
milioane de euro sunt costurile Transgaz.
Sursa: economica.net
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Capitalele istorice Curtea de Argeş,
Câmpulung şi Târgovişte
pot fi promovate cu bani europeni
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Investitori chinezi interesaţi
de platforma pentru IMM-uri de la Slobozia
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Ialomiţa

Prahova

Sursa: jurnaluldeialomita.ro

2015 - „an de foc”
pentru investiţiile din Ploieşti

Pentru administraţia ploieşteană, 2015 poate fi
considerat unul de adevărată provocare, având în vedere lucrările începute ce trebuie finalizate până la
sfârşitul anului, la care se adaugă şi cele prevăzute
a fi demarate după sezonul rece. Cert este că, în
afară de proiectele ce se realizează cu bani europeni,
pe agenda autorităţilor publice locale sunt trecute şi
alte lucrări considerate urgente. Ca urmare, edilul a
declarat că 2015 va fi un „an de foc” pentru investiţiile din Ploieşti.
În afară de investiţiile ce vizează dezvoltarea
municipiului, autorităţile ploieştene trebuie să pună
pe agendă, anul acesta, şi o serie de proiecte ce ţin
de domeniul utilităţilor publice. Astfel, având în vedere faptul că Ploieştiul are nevoie de o nouă staţie
de epurare, pentru a se alinia cerinţelor europene în
materie de protecţie a mediului, municipalitatea trebuie să găsească o rezolvare pentru această problemă. Identificarea unei soluţii este chiar cu caracter de urgenţă, pentru că dacă noua staţie de epurare
nu va fi pusă în funcţiune până la sfârşitul anului
2015, acest lucru ar putea avea urmări negative, inclusiv din punct de vedere financiar.
Totodată, la capitolul utilităţi, municipalitatea
ploieşteană trebuie să ia în calcul, anul acesta, atât
extinderea reţelei de canalizare în cartierele aflate
la periferia localităţii, cât şi identificarea unei soluţii
de reabilitare a conductelor de alimentare cu agent
termic. „În ceea ce priveşte canalizarea, avem un
contract semnat. Sper să reuşim cu ajutor atât din
www.adrmuntenia.ro

una informativă, în cadrul căreia chinezii au dorit
doar să strângă date cu privire la facilităţile platformei de IMM-uri, urmând să revină pentru a finaliza procedurile preliminarii. Conform primarului
Stoica, investiţia ar trebui să fie demarată în primăvara anului 2015, iar locurile de muncă ce vor
fi create ar asigura o creştere semnificativă a nivelului de trai din Slobozia.

partea Ministerului Mediului, cât şi din cea a Ministerului Fondurilor Europene, să obținem finanțarea
europeană necesară şi pentru realizarea de rețele
de canalizare în zonele din Ploieşti, care nu au aşa
ceva, cum este, de exemplu, Cartierul Mitică Apostol. Totodată, țin să anunț că am purtat o serie de
discuții atât cu conducerea Consiliului Județean Prahova, cât şi cu cea a societății Dalkia, pentru identificarea unei soluții de accesare de fonduri europene necesare pentru reabilitarea rețelei de alimentare cu energie termică, în mod special a rețelei primare, care, din nefericire, este cea mai afectată de
vechime. În acest ultim caz, este vorba despre un
proiect evaluat la 100 de milioane de euro, pentru
care sper să găsim finanțare”, a declarat primarul
Iulian Bădescu.
Totodată, edilul a mai menţionat că anul acesta vor continua reparaţiile la şcoli, se vor finaliza lucrările la noul sediu al Teatrului „Ciufulici”, de pe
Bulevardul Independenţei, faţada Teatrului „Toma
Caragiu” va fi reamenajată, astfel încât această instituţie să fie şi mai bine pusă în valoare în cadrul zonei pietonale. În 2015, Ploieştiul va avea, la capitolul
investiţii, un „an de foc”. În afară de proiectele ce
se realizează cu bani europeni – reabilitarea liniilor
de tramvai, amenajarea hipodromului, a Parcului Municipal vest, a Centrului de excelenţă pentru tineri,
a pasajului suprateran de la vest – anul acesta, în Ploieşti vor fi foarte multe alte lucrări.
Sursa: ziarulprahova.ro
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La sfârşitul anului, oficialii municipiului Slobozia au primit vizita unei delegaţii de investitori
chinezi. Potrivit primarului Alexandru Stoica, investitorii sunt interesaţi să deschidă în municipiul
reşedinţă de judeţ o fabrică de medicamente naturiste şi una de instrumente medicale.
Pentru moment, investitorii chinezi nu au avansat o sumă a investiţiei şi nici câte locuri de muncă
vor fi create. Conform edilului Sloboziei, vizita a fost
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GAL Dunărea de Sud derulează
o nouă sesiune de depunere de proiecte

Teleorman

» Grupul de Acţiune Locală Dunărea
de Sud, cu sediul în comuna Fântânele –
Teleorman, are în componenţă
localităţile: Fântânele, Bragadiru, Crângu,
Dracea, viişoara, Piatra, Lisa, Seaca,
Traian, Frumoasa, Smârdioasa, Izvoarele,
Bujoru, Năsturelu, Pietroşani, Suhaia şi
comuna Găujani.
GAL Dunărea de Sud a fost înfiinţat în anul
2011 cu scopul de a implementa proiecte
de dezvoltare locală pe raza celor 17
localităţi componente.

Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud a lansat o nouă sesiune de depunere a proiectelor pentru măsurile: M 41.121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole” şi 41.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Conform anunţului dat
publicităţii de către conducerea GAL Dunărea de
Sud, fondurile disponibile pentru acest apel de selecţie au fost repartizate astfel:
• pentru Măsura M 41.121 sunt disponibili 320.343
de euro; suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect din cadrul acestei măsuri fiind de
www.adrmuntenia.ro

200.000 de euro;
• în cadrul Măsurii M 41.322, suma disponibilă este de 37.000 de euro; suma maximă nerambursabilă pentru finanţarea unui proiect din această măsură fiind de 37.000 de euro.
Termenul limită de depunere de cereri de proiecte
pentru această sesiune este 16 ianuarie 2015, ora
16:30.
Depunerea proiectelor pentru măsurile enunţate se poate realiza la sediul GAL Dunărea de Sud,
din comuna Fântânele, Șoseaua Turnu Măgurele,
nr. 21, judeţul Teleorman, în intervalul orar 9.00 –
16.30. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea fiecărei măsuri sunt cuprinse în Ghidul Măsurilor 121 şi 322, care se găsesc pe site-ul Agenţiei
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – www.afir.ro
sau pe site-ul MADR – www.madr.ro, în vigoare la
momentul lansării apelului de proiecte. Informaţii
suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltarea rurală AXA 4 LEADER
pot fi obţinute şi la tel.: 0247 435 417 sau la adresa
de e-mail: dunareadesud@yahoo.com.
Informaţii detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile totodată la sediul GAL Dunărea de Sud, în format electronic sau tipărit, şi pe
www.galdunareadesud.ro.

Sursa: ziarulmara.ro
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DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Sediul central CĂLĂRAŞI
Adresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,
cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167
E-mail / office@adrmuntenia.ro

Biroul Pol de Creştere Ploieşti
Adresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,
jud. Prahova (în spatele Palatului Administrativ)
Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70
E-mail / polploiesti@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
Dâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,
cam. 101, mun. Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. / 0245/220.647,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.
Călăraşi, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Giurgiu, B-dul Mihai viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean IALOMIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Ialomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.
626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către
Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013.
Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în judeţele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Teleorman, sediul Consiliului judeţean
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - director
adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,
Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU,
Marius CHIRCĂ, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro;
Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 12 ianuarie 2015
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe care
dumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi
să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să ne
transmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500
de caractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,
cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie
publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa de
e-mail comunicare@adrmuntenia.ro. Newsletter-ul va fi
publicat pe site-ul Agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)
şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,
reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia
şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),
precum şi publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

