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» În data de 5 mai,
directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, Liviu Muşat,
a participat la evenimentul
prilejuit de inaugurarea
campusului Liceului teoretic
„Carol I” feteşti, construit
cu ajutorul fondurilor Regio.

unitatea Administrativ-teritorială feteşti, împreună cu Liceul
teoretic „Carol I” feteşti, în calitate de beneficiari, au obținut finanțare nerambursabilă în cadrul
celui de-al doilea apel de proiecte
deschis în cadrul Programului operațional Regional
2007 – 2013 pentru Domeniul major de intervenție
3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul „Campus şcolar Liceul Teoretic <Carol I> Feteşti” a fost semnat în toamna anului 2014, având
o perioadă de implementare de aproximativ 22 de
luni.
Investiția însumează o valoare totală de aproape 28 milioane de lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de peste 26 milioane de lei (fonduri
feDR – 22.154.237,57 lei; fonduri de la bugetul de
stat – 3.388.295,16 lei; cofinanțarea eligibilă a be-

neficiarului – 521.276,18 lei).
Lucrările efectuate în cadrul acestui proiect au
avut ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare din feteşti, prin construirea unui campus şcolar în cadrul Liceului teoretic
„Carol I”, unde sunt înscrişi peste 900 de elevi.
Acum, după realizarea acestei investiții cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio, campusul
asigură elevilor şi cadrelor didactice spații de învățământ moderne, facilități de cazare, o cantină,
precum şi o sală de sport. Astfel, prin acest proiect
european s-au executat lucrări de construire a unui
nou corp de clădire a liceului, a unui cămin pentru
elevi, a unei cantine, a unei clădiri de garsoniere destinate cadrelor didactice navetiste, precum şi a unei săli de sport, respectiv a unui teren de sport.
ADR Sud Muntenia este organism
Intermediar pentru Regio şi are
responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program. Mai
multe detalii despre posibilitățile de
finanțare din Regio puteți obține
contactând experții 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
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia, la Conferinţa finală
a proiectului NewStart

În perioada 4-5 mai, experți din cadrul Serviciului Dezvoltare al ADR Sud Muntenia au participat, în oviedo (Spania), la Conferința finală organizată în cadrul proiectului New Start –„Life coaching and mentoring empowerment for women for
a new start” („Instruirea femeilor victime ale violenţei domestice în vederea unui nou început prin
îmbunătăţirea abilităţilor de mentorat şi de coaching”).
În cadrul acestei întâlniri de lucru, reprezentanții consorțiului format din cele şapte state partenere în proiect – Spania, Grecia, Italia, franța,
Irlanda, Belgia şi România – au prezentat activitățile şi rezultatele obținute ca urmare a implementării proiectului, precum şi aspecte legate de managementul proiectului şi detalii privind raportarea tehnică şi financiară.
De asemenea, în cadrul conferinței finale, reprezentanți ai autorităților locale din oviedo (Spania),
cu responsabilități în furnizarea de servicii de sprijin femeilor victime ale violenței domestice, au
prezentat, pe scurt, activitatea pe care o desfăşoară în acest domeniu şi au evidențiat contribuția
acestora la implementarea proiectului New Start,
în perioada octombrie 2014 – aprilie 2016.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi
uniunea europeană au semnat în data de
3 mai acordurile privind Spațiul economic
european (See) şi granturile norvegiene
pentru perioada 2014 - 2020.

În noua perioadă de finanțare, 15 țări membre
ue vor beneficia de un total de 2,8 mld. euro (1,5
mld. euro prin intermediul granturilor See şi 1,3
mld. euro prin intermediul granturilor norvegiene)
pentru reducerea disparităților sociale şi economice şi pentru consolidarea relațiilor bilaterale cu
cele trei țări donatoare.
„În anii următori, granturile SEE şi norvegiene
vor fi folosite mai ales pentru promovarea inovării şi
a creşterii în Europa prin intermediul cooperării dintre Norvegia şi ţările beneficiare”, a spus ministrul
norvegian pentru afaceri europene, elisabeth Aspaker.
„Sunt de părere că acest nou mecanism financiar extins va aduce cu sine o utilizare mult mai
strategică a fondurilor şi un impact mai puternic asupra ţelurilor comune, toate prin intermediul unor
parteneriate de interes comun”, a declarat ministrul
islandez al afacerilor externe, Lilja Alfreðsdóttir.
Din momentul intrării în vigoare a Acordului See în
anul 1994, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia au contribuit
semnificativ, prin diverse scheme de grant, la coeziunea
socială şi economică în Spațiul economic european.

Creştere şi inovare

Prioritățile perioadei de finanțare 2014 - 2020
reflectă provocările majore cu care se confruntă
europa şi se aliniază cu prioritățile ue:
• Inovare, Cercetare, educație şi Competitivitate;
• Incluziune socială, ocuparea forței de muncă
de către tineri, Reducerea sărăciei;
• Mediu, energie, Schimbări climatice, economie cu emisii reduse de carbon;
• Cultură, Societate civilă, o bună guvernare şi
Drepturi fundamentale;
• justiție şi Afaceri interne.

Două scheme de sprijin

Sprijinul este împărțit în două scheme: una dintre ele finanțată în comun de către Islanda, Liechwww.adrmuntenia.ro

tenstein şi Norvegia (granturi See) şi cealaltă finanțată doar de către Norvegia (granturi norvegiene).
finanțarea va fi disponibilă pentru 15 țări beneficiare din europa Centrală, europa de est şi țările Baltice.

Alocări pe ţară

Granturile See sunt finanțate în comun de către toate cele trei țări donatoare, contribuțiile fiind bazate pe PIB-ul fiecărei țări. Ponderea estimată a contribuțiilor este echivalentă cu: Norvegia
(96%), Islanda (3%) şi Liechtenstein (1%).

o nouă caracteristică a perioadei 2014 - 2020
este stabilirea fondurilor regionale de combatere
a şomajului în rândul tinerilor (65,5 mil. euro) şi
promovarea cooperării regionale (34,5 mil. euro).

Următorii paşi

Procesul de consultare asupra sectoarelor şi domeniilor prioritare va începe la sfârşitul lunii mai.
La scurt timp după aceea, Islanda, Liechtenstein
şi Norvegia vor intra în negocieri cu fiecare dintre
țările beneficiare pentru a conveni asupra regiunilor care vor primi finanțare din fiecare țară. Acest proces se va încheia cu semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu fiecare țară în parte.

Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Granturi SEE şi norvegiene: S-au semnat
acordurile pentru perioada 2014 - 2020!
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Aproximativ 20 de autorități locale din România vor beneficia, în următorii doi ani, de asistență
şi expertiză elvețiană în procesul de a deveni oraşe
verzi, prin gestionarea emisiilor de gaze cu efect
de seră (GeS), în vederea reducerii impactului negativ asupra climei, prin intermediul unui proiect
în valoare de aproape 278.000 de franci elvețieni,
potrivit datelor Terra Mileniul III, organizația care
implementează acest program.
Perioada de implementare a proiectului intitulat „Oraşe Verzi - Regiuni Verzi” este aprilie 2015 aprilie 2017 şi se derulează în parteneriat cu organizația neguvernamentală R20 - Regiuni pentru
Acțiuni Climatice din elveția şi Asociația Municipiilor din România. Municipalitățile participante în
cadrul proiectului vor fi ajutate, astfel, să dezvolte
şi să implementeze măsuri realiste de reducere a
emisiilor de GeS.
Conform Terra Mileniul III, în prima fază, un grup
de 20 de municipalități vor beneficia de know-how-ul
experților români şi elvețieni prin intermediul unei
varietăți de seminarii, sesiuni de training, activi-

tăți practice, o vizită de studiu în elveția şi o conferință internațională. Apoi acestea vor acționa ca
multiplicatori de informație pentru comunitățile
din jurul lor. Astfel, oraşele care vor fi selecționate
în cadrul proiectului vor deveni nucleul unor regiuni verzi. Materialele rezultate în urma acestor activități vor fi diseminate celor 109 membri ai Asociației Municipiilor din România, 103 municipii şi şase sectoare ale municipiului Bucureşti. Pe lângă informațiile acumulate, un grup de 5 municipalități
vor primi asistență în elaborarea de inventare de
emisii de gaze cu efect de seră şi a unor planuri de
acțiune pentru trecerea la o economie verde.
Proiectul „Oraşe Verzi - Regiuni Verzi” (Green
Cities - Green Regions) se va desfăşura la nivel național pe o perioadă de 24 de luni şi este cofinanțat
printr-un grant din partea elveției prin intermediul
Contribuției elvețiene pentru uniunea europeană
extinsă. Din valoarea totală a proiectului, de 277.565
de franci elvețieni, 28.116 franci elvețieni reprezintă contribuția proprie a partenerilor.

Rata de absorbție curentă a fondurilor europene
a crescut în aprilie cu 0,41 puncte procentuale, la
66,21% pe cadrul financiar 2007-2013, se arată în datele Ministerului fondurilor europene (Mfe).
Astfel, valoarea declarațiilor de cheltuieli transmise la Comisia europeană (Ce) era de peste 12,6
miliarde de euro, în 30 aprilie. În ceea ce priveşte
rata absorbției efective, respectiv rambursările de
la Ce, aceasta a crescut cu 2,22 puncte procentuale, la 63,79% (12,1 miliarde de euro).
Pe Programul operațional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice”, rata de absorbție curentă era de 75,75%, la fel ca şi la finalul lunii martie, pe Programul operațional Asistență tehnică 97,71%, pe Programul operațional Sectorial Mediu 71,12% (la fel ca în 31 martie), pe Programul opera-

țional Regional - 64,75% (la fel ca în 31 martie), pe
Programul operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane - 54,51% (la fel ca în 31 martie), pe
Programul operațional Sectorial transport - 63,77%,
iar pe Programul operațional Dezvoltarea Capacității Administrative - 93,37% (la fel ca în 31 martie).
Data de 31 decembrie 2015 este termenul final de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari, iar cea de 30 iunie 2016 - pentru transmiterea la Comisia europeană şi la Autoritatea de
audit a ultimei aplicații de plată intermediară.
De asemenea, 31 martie 2017 reprezintă termenul până la care trebuie transmisă la Comisie,
prin SfC 2007, aplicația de plată a soldului final şi
a declarației finale de cheltuieli.

Sursa: administratie.ro

Rata de absorbţie curentă a fondurilor europene
a crescut la 66,21%

www.adrmuntenia.ro

Sursa: bursa.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect de aproape 278.000 de franci elveţieni
pentru transformarea oraşelor din România
în regiuni verzi
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» Vicepremierul Vasile
Dîncu a declarat la Cluj, că
sunt importante numărul şi
volumul de bani atraşi prin
proiectele europene, dar că
importantă este şi calitatea
acestora, în ce măsură ele îl
ajută pe cetățean.

„Încercăm să ne centrăm, să
acceptăm şi calitatea absorbţiei.
Cantitatea este una şi pot să va
spun că, până la urmă, avem o absorbţie de 75%. Nu este ce ar fi
trebuit să fie. Dar este foarte importantă şi calitatea. Încercăm să
construim indicatori, să facem
studii — avem câteva şi cu doamna
comisar (Corina Creţu — n red.) —
şi să vedem ce este specific în sărăcia celor mai săraci. E important
să vedem, să măsurăm în ce măsură fondurile europene au dus la
dezvoltare”, a spus Vasile Dîncu.
el a spus că nu există rigoare
în alocarea banilor europeni şi nu
sunt produse întotdeauna efectele scontate.
Vasile Dîncu a adăugat că Guvernul lucrează la simplificarea procedurilor în ceea ce priveşte absorbția şi şi-a exprimat convingerea că,
pornind de la această premiză, în
anii următori, România ar putea
înregistra o explozie în atragerea
de fonduri europene.
„Încercăm să trecem cu Guvernul la o nouă fază. (…) Încercăm
accelerat să aducem modificări acolo unde nu funcţionează adminiswww.adrmuntenia.ro

Vasile Dîncu, viceprim-ministrul României

traţia. (…) Am reuşit să eliminăm
avize, să încercăm să facem o administraţie mai suplă, mai simplă,
mai ieftină şi sper ca acest proiect
să fie o premisă şi pentru o dezvoltare regională mai bună şi pentru o
absorbţie mai bună. (…) Sunt convins că vom reuşi în anii următori —
va veni din noiembrie un alt guvern,
căruia îi pregătim cu acest guvern tot
ceea ce ar putea să-i lipsească în materie legislativă, de simplificare, în
materie de decizie — pentru ca să
poată să explodeze în anii următori
pe această parte de absorbţie. Şi
vreau să facem şi un control al absorbţiei. (…) Banii europeni şi banii
româneşti care se adună în aceste
proiecte trebuie să fie uşor de controlat de către cetăţean”, a subliniat
Vasile Dîncu.
Vicepremierul Vasile Dîncu a
participat joi, la Cluj, la seminarul
„Simplificarea Fondurilor structurale şi de investiţii europene”, alături de comisarul european pentru
politică regională, Corina Crețu, de
preşedintele Comisiei de dezvoltare regională a Parlamentului european, Iskra Mihaylova, şi de europarlamentarul Mircea Diaconu.
Sursa: finantare.ro

Corina Creţu:
Dacă România
nu accelerează
atragerea fondurilor
europene, îşi va crea
riscuri economice

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat la Cluj, că dacă nu va absorbi suficiente fonduri europene, România
îşi va crea riscuri în ceea ce priveşte
economia.
„Fiind în România, trebuie să dau
acest mesaj: dacă România, în perioada următoare, nu-şi accelerează
ritmul de absorbţie a fondurilor europene, se vor crea riscuri privind
economia, în sensul încetinirii creşterii acesteia. Este păcat, fiindcă România este la această oră ţara care
înregistrează cea mai mare creştere
economică din UE. Guvernul României ştie că are tot sprijinul din partea Comisiei Europene, din partea
mea, personal, pentru ca fiecare proiect european care se derulează să
schimbe viaţa cetăţenilor”, a spus
Corina Crețu.
ea a atras atenția şi în ceea ce priveşte folosirea fondurilor de coeziune
acordate oraşelor din România şi pentru care a fost prelungit termenul până în luna iunie.
„E un semn de încredere pe care
Comisia Europeană o acordă oraşelor
europene, este pentru prima dată în
istoria UE când o parte din buget se
duce direct şi va fi gestionat direct
de oraşe. Iar România a alocat aproape 20% din totalul fondurilor de coeziune către oraşele României. Speranţa mea este că această campanie
electorală nu va împiedica primarii
să lucreze pentru implementarea unor proiecte care mai sunt şi care au
ca dată finală iunie 2016. Am făcut
această derogare pentru 58 de proiecte majore, din decembrie 2015 până în iunie 2016. Cred că este foarte
important ca şi comisar european să
transmit acest semnal pentru că, dacă aceste lucrări nu se vor termina până în iunie 2016, banii se vor pierde şi
este vorba de 58 de proiecte majore
în ţară”, a precizat Corina Crețu.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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o sursă de finanțare prea puțin folosită în România, crowdfunding-ul, a adus 4,2 miliarde de euro unor oameni de afaceri şi altor dezvoltatori de
proiecte, în anul 2015, în toată uniunea europeană. Acest tip de finanțare participativă, prin care
firmele mici şi mijlocii (IMM) pot strânge bani pe
platforme pe internet, de la populație, în schimbul
unor acțiuni în afacere, prezintă şi unele riscuri, pe
care Comisia europeană vrea să le reducă prin noi
reglementări.
finanțarea participativă sau crowdfunding-ul
are încă un nivel redus în uniunea europeană, dar
este în creştere puternică, notează, marți, Comisia
europeană, într-un raport privind situația acestui
domeniu.
Potrivit datelor disponibile, în anul 2015 au fost
strânşi pe platforme de crowdfunding (pe internet)
4,2 miliarde de euro, în toată uniunea europeană,
în creştere față de anul 2014, când volumul acestor
finanțări ajungea la 1,6 miliarde de euro.
În raportul, Ce identifică mai multe tipuri de
crowdfunding:
• Crowdfunding bazat pe investiții. Companiile
emit acțiuni sau instrumente equity sau de debit
către publicul larg, care devine investitor, printr-o
platformă de crowdfunding;
• Crowdfunding bazat pe creditare (cunoscut şi
drept crowdlending). Companiile sau persoanele
fizice încearcă să obțină fonduri de la public sub
formă unui acord de împrumut, prin intermediul
unor platforme;
• Crowdfunding bazat pe tranzacționarea de
facturi. firmele vând facturi neachitate sau creanțe, în mod individual sau într-un pachet, către un
bazin de investitori, prin intermediul unei platforme online;
• Crowdfunding bazat pe recompensă. Publicul
larg donează bani unui proiect sau unei afaceri şi
primeşte în schimb o recompensă non-financiară,
cum ar fi bunuri sau servicii, într-o etapă ulterioară;
• Crowdfunding bazat pe donație. Lumea donează bani într-un proiect cu scopuri caritabile;
www.adrmuntenia.ro

• Modelele hibride de crowdfunding. Combină
elemente ale tipurilor de finanțare participativă de
mai sus.
Comisia europeană a identificat, însă, o serie
întreagă de riscuri pe care le poate implica finanțarea prin crowdfunding:
• Investitorii (din rândul publicului larg) pot pierde o parte sau totalitatea capitalului lor sau riscă
să nu obțină beneficiile la care se aşteaptă, mai
ales în crowdfunding-ul de investiții;
• În capaniile de equity crowdfunding, capitalul
se poate dilua excesiv, dacă firma inițiază noi şi
repetate runde de strângere de finanțări;
• Imposibilitatea de a ieşi din investiție (de exemplu, din cauza lipsei unei piețe secundare);
• Dezinformări sau informații insuficiente ori incapacitatea de a stabili prețul corect pentru valorile mobiliare în care se fac investițiile (atât în faza
de pre-investiții, cât şi pe durata de viață a investiției);
• Conflict şi nealiniere de interese şi între emitenți, platforme şi investitori;
• Insolvența operatorilor de platforme, în special în ceea ce priveşte deservirea continuă a creanțelor existente şi protejarea activelor clienților;
• Insecuritatea datelor clientului;
• Platformele de crowdfuning pot fi utilizate
pentru activități ilicite;
• fraudă (atât pentru investitori, cât şi pentru
proiect) şi riscul aferent pentru reputația platformelor.
Pentru a reduce aceste riscuri, Comisia europeană analizează posibilitatea introducerii unor
reglementări generale la nivelul uniunii europene,
în privința crowdfunding-ului, pe lângă legislația
deja existantă în unele state membre.
În acest sens, executivul comunitar a stabilit
să aibă întâlniri de două ori pe an cu reglementatorii şi cu mediul de afaceri pentru a vedea dacă
este nevoie de măsuri legislative europene suplimentare pentru a asigura protecția cuvenită investitorilor pe platformele de crowdfunding.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comisia europeană a deschis o cerere de propuneri de proiecte 2016 în cadrul programului
DeAR – «Programul pentru educaţie şi sensibilizare privind problemele de dezvoltare şi sensibilizarea publicului în Europa». titlul cererii: „Sensibilizarea populaţiei privind chestiunile de dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană”. Autoritățile publice
locale şi județene din ue sunt direct eligibile. În
consorții pot participa şi țări partenere stabilite
de oCDe (lista în fişa de prezentare); țările vecine
României care nu fac parte din ue, respectiv Republica Moldova, ucraina şi Serbia sunt considerate țări partenere pentru dezvoltare şi cooperare.
Status: ACtIV
Depunere până la: 01.06.2016.
Suma maximă: 92.950.000 euro.
Programul DeAR vizează responsabilizarea organizațiilor societății civile, autoritățile locale, guvernele şi alte părți implicate din
europa pentru o dezvoltare globală durabilă i incluzivă. Programul sprijină angajamentul activ al
cetățenilor europeni prin inițiative
elaborate şi dirijate de organizații ale societății
civile şi autorități locale în cadrul tentativei de
eradicare a sărăciei, promovării justiției şi a drepturilor omului, a democrației, responsabilității
sociale şi egalității între genuri, dar şi al realizării unor
strategii de dezvoltare durabilă în țările partenere.
obiectivul general al acestui apel la propuneri de proiecte este de a promova educația privind dezvoltarea şi de a sensibiliza publicul față
de politicile de dezvoltare şi cooperare.
www.adrmuntenia.ro

obiectivul specific este de a oferi sprijin în
favoarea unei educații pentru o dezvoltare de calitate şi a unei sensibilizări a opiniei publice europene cu privire la aceste aspecte. Proiectele
propuse trebuie să genereze o mai mare conştientizarea şi o înțelegere critică a rolului, responsabilității şi stilului de viață ale fiecăruia comparativ cu o lume interdependență. Acestea ar trebui
să motiveze participarea activă a cetățenilor la
acțiuni locale şi globale în sprijinul sustenabilității
sociale, economice şi de mediu.
Cererea de propuneri are 4 loturi:
Lotul 1: Proiecte de învățare globală şi proiecte de campanie şi susținere conduse de organizații ale societății civile (oSC) sau asociații ale
acestora din statele membre ale ue – 45.030.000€
(acțiuni desfăşurate în cel puțin 10 țări)
opțiunea 1: proiecte de învățare globală;
opțiunea 2: proiecte de
campanie şi susținere.
Lotul 2: Proiecte de învățare
globală şi proiecte de campanie şi
susținere conduse de organizații
ale societății civile (oSC) sau asociații ale acestora din cele 13 state
membre ale ue care au aderat
după 2004 – 15.010.000 € (acțiuni
desfăşurate în cel puțin 6 țări).
opțiunea 1: proiecte de învățare globală;
opțiunea 2: proiecte de campanie şi susținere.
Lotul 3: Sprijin financiar către terți – condus
de către organizații ale societății civile (oSC) sau
asociații ale acestora dintr-un stat membru al ue
– 15.010.000 € (acțiuni desfăşurate în cel puțin 6
țări).
Sprijinul financiar terților este obiectivul principal al acestui lot.
(continuare în pagina 9)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Cerere de propuneri de proiecte
2016 europAid – programul DeAR
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şi să se pună în aplicare, la toate nivelurile, instituții eficiente, responsabile şi deschise tuturor;
Buget/suma acordată pe proiect: 92.950.000€
cofinanțare de până la 90% suma minimă şi maximă pe proiect diferă în funcție de lotul pe care
se aplică.
Dată de depunere: 1 iunie 2016 – prima fază
în care se depun doar notele succinte (ora
16.00/Bruxelles).
Beneficiari:
• organizații ale societății civile şi/sau asociații ale acestora;
• autorități locale şi/sau organizații ale acestora.
eligibilitate țări/regiuni: statele membre ale
ue, țări partenere agenda 2015 a oNu (lista oCDe).
Sursa: finantare.ro

Cerere de propuneri de proiecte 2016 –
Inițiativa Voluntari ue pentru ajutor
umanitar, asistență tehnică
şi consolidarea capacităților

Comisia europeană a lansat o cerere de propuneri de proiecte a Inițiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.
Prezenta cerere de propuneri va oferi finanțare prin sprijinirea acțiunilor ce au ca scop consolidarea capacității viitoarelor organizații de primire de a se pregăti pentru crize umanitare şi de
a răspunde la acestea. În plus, se va oferi sprijin
pentru acțiuni având ca scop consolidarea capacității tehnice a viitoarelor organizații de trimitere de a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.
Status: ACtIV.
Depunere până la: 04.07.2016.
Suma maximă: 7.960.000 de euro.
(continuare în pagina 10)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 8)
organizațiile selectate în cadrul acestui lot
vor fi responsabile de supravegherea operațională
şi financiară a acțiunilor părților terțe. ele vor
oferi o finanțare accesibilă şi flexibilă pentru proiecte ale părților terțe care contribuie la obiectivele generale şi specifice ale cererii de propuneri. opțiunile sunt aceleaşi că şi pentru celelalte
loturi.
Lotul 4: Proiecte de învățare globală şi proiecte de campanie şi susținere conduse de autorități locale sau asociații de autorități locale
dintr-un stat membru al ue – 17.900.000 € (acțiuni
desfăşurate în cel puțin 6 țări)
opțiunea 1: proiecte de învățare globală;
opțiunea 2: proiecte de campanie şi susținere.
În cadrul loturilor 1, 2 şi 3, propunerile vor contribui la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de dezvoltare durabilă (oDD) aprobate în septembrie 2015 de către statele membre ale organizației Națiunilor unite. Acestea ar trebui să faciliteze, de asemenea, contribuția cetățenilor europeni la un ajutor pentru dezvoltare în sensul
principiului universalității definit în oDD.
În cadrul lotului 4, propunerile trebuie să abordeze cel puțin 2 dintre următoarele obiective/priorități:
• oDD – obiectiv 5: Să se ajungă la egalitatea
între sexe şi să se autonomizeze femeile şi fetele;
• oDD – obiectiv 11: oraşele şi aşezările
umane să fie incluzive, în condiții de siguranță,
reziliența şi durabilitate;
• oDD – obiectiv 13: Să fie luate măsuri urgente împotriva schimbărilor climatice şi repercursiunilor acestora;
• oDD – obiectiv 16: Să se promoveze societățile paşnice şi incluzive pentru dezvoltarea durabilă, să se asigure accesul la justiție pentru toți
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Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, estonia, finlanda, franța,
Germania, Grecia, ungaria, Irlanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, țările de jos, Polonia,
Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul unit.
Atât pentru activitățile de asistență tehnică,
cât şi pentru cele de consolidare a capacității, solicitantul care depune fiecare proiect trebuie să
fi fost activ în domeniul ajutorului umanitar, conform definiției de la articolul 3, litera (d) din Regulamentul (ue) nr. 375/2014 ( 1 ), timp de cel puțin trei ani.
Solicitanții vor indica în formular că depun propuneri pentru ambele acțiuni. Pentru ambele acțiuni, partenerii trebuie să depună o procură, semnată de persoanele autorizate să încheie angajamente obligatorii din punct de vedere juridic, care să îi permită solicitantului să acționeze în numele partenerilor. Solicitantul şi organizațiile partenere vor fi denumiți în continuare „consorţiul”.
organizațiile partenere trebuie să se încadreze într-una din următoarele categorii:
• organizații neguvernamentale, nonprofit, înființate în conformitate cu legislația unui stat
membru şi având sediul în uniune;
• organisme de drept public cu caracter civil;
• federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie.
Proiectele sunt concepute şi puse în aplicare
de către consorții transnaționale care implică entități din cel puțin trei țări participante la program şi care se încadrează într-una din categoriile
menționate la articolul 10, alineatul (3), litera
(c), din Regulamentul (ue) nr. 375/2014. Cel puțin
un solicitant sau partener din fiecare proiect trebuie să fi desfăşurat activități în domeniul gestionării voluntarilor cel puțin trei ani.
(continuare în pagina 11)
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 9)
obiectivul prezentei cereri de propuneri este
consolidarea capacităților organizațiilor de trimitere şi de primire ce intenționează să participe la
inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”
şi asigurarea conformității cu standardele şi procedurile referitoare la voluntarii candidați şi la
voluntarii ue pentru ajutor umanitar în vederea
solicitării certificării necesare pentru mobilizarea
voluntarilor ue pentru ajutor umanitar.
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 7.960.000 euR. Grantul
maxim va fi de 700 000 euR. Valoarea fiecărui grant
va fi între 100.000 şi 700.000 euR. Solicitările de
granturi în valoare de mai puțin de 100.000 euR
nu vor fi luate în considerare pentru finanțare. Agenția preconizează că va finanța 23 de propuneri.
Agenția îşi rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.
Doar cererile ce îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate în considerare pentru acordarea unui grant. Dacă o cerere este considerată
neeligibilă, solicitantului i se va trimite o scrisoare în care vor fi indicate motivele. Propunerile ce
îndeplinesc următoarele criterii vor face obiectul
unei evaluări aprofundate.
Atât propunerile pentru activități de asistență tehnică, cât şi cele pentru activități de consolidare a capacităților trebuie să fie trimise de:
• organizații neguvernamentale, nonprofit, înființate în conformitate cu legislația unui stat
membru şi având sediul în uniune;
• organisme de drept public cu caracter civil,
guvernate de legislația unui stat membru;
• federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie.
Sunt eligibile numai cererile venite din partea
entităților juridice stabilite într-una din următoarele țări: statele membre ale uniunii europene -
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lidarea capacităților sau asistență tehnică, vor fi
ierarhizate în funcție de numărul de puncte pe
care le-au obținut.
Cererile de granturi trebuie să fie elaborate
într-una din limbile oficiale ale
ue, utilizându-se formularul
electronic eform conceput special în acest scop.
formularul electronic de depunere, completat corespunzător,
trebuie primit până la data de 4
iulie 2016, ora 12.00 (amiază, ora
Bruxelles-ului).
După acest moment, sistemul
de depunere a cererilor online se
va închide.
Cererile trimise prin poştă,
fax sau e-mail nu vor fi acceptate.
Pentru întrebări referitoare la prezența cerere, a fost pusă la dispoziția celor interesați adresa
de e-mail: eacea-euaid-volunteers@ec.europa.eu
Sursa: finantare.ro

INFO ADR SUD MUNTENIA

Gilda Lidia Niculescu
• 13 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 5 mai, colega noastră Gilda Lidia Niculescu,
şef Serviciu Dezvoltare, a împlinit 13 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!
Pe această cale dorim să o felicităm şi să îi mulțumim pentru expertiza profesională şi pentru implicarea ei în activitatea desfăşurată în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu succese!
www.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 10)
Printre activitățile eligibile se numără:
• vizite de studiu sau de delimitare a domeniilor în vederea perfecționării şi finalizării evaluării
necesităților pentru acțiunea respectivă;
• activități de consolidare/
dezvoltare a capacităților;
• cursuri de formare pentru
for matori/instructori/men tori/multiplicatori din țările terțe;
• seminare şi ateliere de lucru;
• observare la locul de muncă;
• acorduri de înfrățire şi
schimburi de personal;
• schimburi de bune practici;
• vizite de studiu;
• activități pentru încurajarea
creării de parteneriate.
Proiectele care obțin mai puțin de 60 de
puncte nu vor fi avute în vedere pentru finanțare.
toate proiectele, indiferent dacă vizează conso-
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Argeş

Asociația oamenilor de Afaceri Argeş organizează în perioada 10 – 14 mai, în Piața Vasile Milea, Salonul Auto Piteşti, ediția a XXI-a. În cadrul
salonului vor fi lansate noi modele auto, în premieră în județul Argeş. La această ediție, pe lângă automobile vor mai fi expuse piese şi accesorii auto,
anvelope auto, toate beneficiind de discount-uri
speciale pe toată perioada evenimentului. Principalele mărci prezente la salon sunt: Hyundai,
ford, Dacia, Renault, Honda, Mercedes, Mitsubishi, Mazda, Audi, Volkswagen, Seat, opel, Skoda,
Nissan, cu modele în premieră pentru Argeş, alături de o gamă largă de automobile de ocazie.Deschiderea Salonului Auto Piteşti 2015 va avea loc
marți, 10 mai, ora 12:00, în Piața Vasile Milea.
Sursa: argesplus.ro

Călăraşi

„Caravana filmului românesc” a sosit, din nou
la Călăraşi, de data asta sub un alt nume, „Cartea
şi filmul”. În perioada 8-10 mai, proiectul inițiat
şi derulat de către Asociația CineCultura şi MDV Audio Studio, în parteneriat cu Primăria Municipiului
Călăraşi, dar şi cu Inspectoratul Școlar județean
Călăraşi şi Casa Corpului Didactic Călăraşi, s-a
adresat în special elevilor călărăşeni. timp de trei
zile, în sala de spectacole a Centrului Cultural
„Barbu Ştirbei” din municipiul Călăraşi au avut loc
proiecții cu filme, ecranizări ale unor opere celebre ce sunt studiate în programa şcolară actuală.
În weekendul 13-15 mai, „Caravana filmului
românesc” se va desfăşura la scena din Parcul
Dumbrava, cu proiecții de filme în aer liber.
Sursa: radiovocescampi.ro

A fost inaugurată
Grădiniţa Nr.2 din Bezdead, un obiectiv realizat
după standarde europene, pentru comunitate
Dâmboviţa

În comuna Bezdead a fost inaugurat săptămâna trecută un obiectiv important pentru întreaga
comunitate. este vorba despre Grădinița Nr.2 din
localitate, consolidată, extinsă şi reabilitată cu
fonduri accesate prin ouG nr. 28, Programul Național de Dezvoltare Locală. Grădinița are acum două săli de clasă, cancelarie şi grupuri sanitare la standarde europene.
teodora Anghelescu, primarul comunei Bezdead, spune că îşi doreşte ca în scurt timp să realizeze şi celelalte obiective propuse, de finalizare
a modernizării Grădiniței Nr.1 din localitate, a căminului de nunți şi a căminului cultural, unde investiția prin CNI întârzie foarte mult din cauza constructorului.
La inaugurarea acestui obiectiv, preşedintele
Consiliului județean Dâmbovița, Adrian țuțuianu,
a anunțat că în scurt timp va reîncepe reabilitarea
drumului Bezdead-Costişata, limită cu județul Prawww.adrmuntenia.ro

hova. De asemenea, în scurt timp va fi introdus un
nou traseu de transport de către CjD. este vorba
despre traseul 101: Pucioasa-Măgura-Malu de Răsună, până la Costişata.
Sursa: gazedadambovitei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Salonul Auto Piteşti,
la a XXI-a ediţie!

„Caravana
filmului românesc”,
din nou la Călăraşi
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România şi Bulgaria
vor fi conectate de biciclete electrice,
prin proiectul E-bike-Net

13

Giurgiu

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

Ialomiţa

Se doreşte reabilitarea
Bisericii de lemn „Sf. Nicolae”
din municipiul Slobozia

Recent, Consiliul județean Ialomița a anunțat
intenția de achiziționare directă a serviciilor de
elaborare a documentației de avizare a lucrărilor
de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții
„Restaurare şi conservare Biserica de lemn ‘Sf. Nicolae’ din municipiul Slobozia”. Valoarea estimată
a achiziției serviciilor este de 25 de mii de lei, fără
tVA. Depunerea ofertelor de către firmele interesate s-a făcut până în data de 6 mai, acestea cuprinzând propunerile tehnice realizate în conformitate cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini şi în concordanță cu Programul operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea,
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural
şi cultural”. De asemenea, au fost transmise propuneri financiare pentru fiecare fază de proiectare
www.adrmuntenia.ro

(expertiză tehnică, audit energetic, DALI, avize solicitate, documentații tehnice). termenul de execuție a contractului este de 30 de zile.

Sursa: cicnet.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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turiştii vor avea la dispoziție biciclete electrice pentru a traversa granița dintre România şi
Bulgaria, care pot fi închiriate din 32 de localități
de pe o parte şi cealaltă a Dunării.
Prin proiectul E-bike-Net, sunt disponibile 240
de biciclete electrice în 16 oraşe din România, respectiv 16 oraşe din Bulgaria. Proiectul este finanțat
din fonduri europene, prin programul Interreg V-A
România-Bulgaria 2014-2015, a început în februarie şi are un buget de 762.085 de euro.
fiecare turist poate închiria o bicicletă electrică pentru trei ore, la preț de 1 euro, existând
35 de puncte în ambele țări în care pot fi încărcați
acumulatorii bicicletelor. fiecare stație va permite
încărcarea a cinci biciclete simultan.

Info Regional Sud Muntenia
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Două investiţii realizate
cu fonduri europene prin Regio, oficial finalizate
Prahova

Regional 2007 – 2013. Cel de-al doilea proiect, finanțat în cadrul aceluiaşi program european este Centrul de Afaceri Multifuncțional „Lumina Verde“ din
Ploieşti, pentru care s-a primit suma aferentă a trei
cereri de rambursare, depuse în lunile august, noiembrie 2015 şi ianuarie 2016, în valoare de 14.768,59
lei (cu tVA). Cu aceste rambursări se consideră finalizate cele două proiecte, urmând a se intra în
perioada de utilizare şi monitorizare, conform precizărilor reprezentanților administrației județene.

Sursa: ziarulprahova.ro

Se reiau lucrările
de modernizare a DN6 Alexandria – Craiova

Teleorman

În urmă cu exact cinci ani începeau lucrările de
reabilitare a DN6 Alexandria – Craiova, pe o distanță
de 127,097 kilometri. Contractul de finanțare a proiectului „Reabilitare DN 6 Alexandria – Craiova” a
fost semnat de către Autoritatea de Management
pentru Programul operațional Sectorial transport şi
Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România S.A.. Prin implementarea respectivului proiect urma să fie reabilitați 127,097 km de
drum național şi un număr de 17 poduri.
În urma licitațiilor organizate de Compania Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale au fost încheiate trei contracte de execuție lucrări pentru reabilitarea DN 6, între Alexandria şi Craiova. Contractele
pentru atribuirea lucrărilor de execuție au fost câştigate, prin licitație deschisă, de către firmele Saphir
Structures 1991, Romstrade – ezentis – euroconstruct
trading 98 SRL şi Secol SPA – Secol România SRL.
Reabilitarea celor 127 km ai Drumului Național
Alexandria – Craiova, potrivit contractului, trebuia
finalizată încă din luna mai 2013. Din păcate, DN 6
fost modernizat doar pe un tronson de 36 km, respectiv pe distanța dintre Alexandria şi comuna teleormăneană Măldăieni, iar până în apropierea municipiului Caracal, din județul olt, drumul a fost asfaltat numai pe un un singur sens de mers. Deşi lucrările de modernizare s-au oprit definitiv în apropierea municipiului Caracal, din județul olt şi până
www.adrmuntenia.ro

la Craiova nu s-au mai făcut niciun fel de reparații
curente. ulterior, Comisia europeană a aprobat, în
data de 15 decembrie 2015, fazarea proiectului
„Reabilitarea DN6 Alexandria – Craiova”, ce va permite astfel ca finalizarea lucrărilor să fie cofinanțată din fondurile europene disponibile în perioada
2014 - 2020.Valoarea totală a proiectului, reactualizată, pentru reabilitarea celor 127 km de drum este de 156,9 milioane de euro. La semnarea deciziei
privind aprobarea fazării acestui proiect major de
infrastructură din România, comisarul european
Corina Crețu a declarat: „La finalizarea lucrărilor
de reabilitare a drumului naţional ce leagă Craiova şi Alexandria, cei peste 1,6 milioane de locuitori din judeţele Dolj, Olt şi Teleorman vor avea condiţii mai bune şi mai sigure de transport. Durata transportului între cele două localităţi se va reduce cu
o treime, astfel că locuitorii din Craiova şi Alexandria, ca şi alţi transportatori, vor putea să parcurgă această distanţă în circa 100 de minute.”
CNADR a demarat procedurile de expropriere a
terenurilor necesare pentru lucrările de modernizare
a drumului şi ținerea licitațiilor pentru atribuirea lucrărilor de execuție, astfel încât acestea să înceapă
într-un timp cât mai scurt. Conform proiectului, lucrările de reabilitare a DN6 Alexandria – Craiova urmează să fie finalizate până la 30 octombrie 2017.
Sursa: ziarulmara.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Consiliul județean Prahova a anunțat, la sfârşitul săptămânii trecute, că urmare a onorării unor
cereri de rambursare, două proiecte realizate cu
fonduri europene prin programul Regio sunt considerate, oficial, finalizate. Prima investiție finalizată vizează proiectul „Restaurarea şi consolidarea conacului Pană Filipescu” din filipeştii de târg,
pentru care a fost rambursată suma de 97.244,30
lei, aferentă cererii depuse la finalul lunii noiembrie
2015. Proiectul, cu o valoare totală de 7.496.423 de
lei, a fost finanțat în cadrul Programului operațional
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Ziarul Prahova / 6 mai 2016

REVISTA PRESEI

obiectiv / 6 mai 2016

primarph.ro / 5 mai 2016

telegrama / 4 mai 2016

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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 Judeţean ARGEŞ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Argeş, sediul Consiliului județean Argeş: Piața
Vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,
jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean DÂMBOVIȚA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
Dâmbovița, sediul Consiliului județean
Dâmbovița: Piața tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. Dâmbovița
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 județean
Ialomița, Piața Revoluției, nr. 1, et. IV,
cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. Ialomița
Tel./fax / 0343/101.139
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
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 informații despre activitățile derulate de către
Agenție şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice,
în vederea promovării Programului operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se doreşte informarea publicului țintă
despre activitatea instituțiilor membre ale
Rețelei de Informare ReGIo Sud Muntenia
şi despre cele mai importante evenimente organizate de acestea
în județele regiunii.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul județean
teleorman, sediul Consiliului județean
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
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

Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN director adjunct, Cristina RADU - şef Serviciu
Comunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,
Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCU
PLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 9 mai 2016
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituția şi activitățile pe care
dumneavoastră le desfăşurați. Dacă sunteți interesați
să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm
să ne transmiteți un scurt material de informare
(maxim 1.500 de caractere cu tot cu spații), împreună
cu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,
acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție
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 Agenției
(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de
Informare ReGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
județene şi locale şi prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației
Publice, reprezentanților 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.

