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» Agenţia pentru dezvoltare
Regională Sud Muntenia, la invitaţia
Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Argeş, a participat, la Piteşti,
la seminarul de informare privind
oportunităţile de finanţare
nerambursabilă pentru mediul privat
din Programul operaţional Regional 2014 –
2020, precum şi serviciile oferite în cadrul
proiectului PRoSMe, pe care Agenţia îl
derulează în cadrul unui consorţiu, în
calitate de partener.

În cadrul evenimentului, ce a avut loc la sediul
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Argeş,
au participat peste 80 de reprezentanţi ai mediului
de afaceri, care şi-au manifestat interesul pentru
accesarea de fonduri europene din PoR 2014 –
2020, Prioritatea de investiţii 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea
exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. totodată, cu această ocazie, participanţii au aflat detalii despre proiectul
PRoSMe, derulat în parteneriat de AdR Sud Muntenia, prin care se urmăreşte facilitarea accesului
IMM-urilor la pieţele europene şi internaţionale şi
crearea de parteneriate internaţionale pentru mediul de cercetare, cu scopul de a accesa fonduri
europene din programul HoRIZon 2020.
Cu această ocazie, directorul AdR Sud Muntenia, Liviu Muşat, a adus în atenţia potenţialilor aplicanţi din mediul privat argeşean noutăţile pe care le aduce Programul operaţional Regional 2014 –
2020 pentru microîntreprinderile care doresc să
obţină finanţare nerambursabilă europeană, în comparaţie cu programul din perioada 2007 – 2013.
totodată, domnia sa a declarat următoarele:
„Microîntreprinderile, cărora le este destinat apelul de proiecte din Prioritatea de Investiţii 2.1, ce
va fi deschis începând cu 27 iulie, mai au puţin timp
la dispoziţie pentru a pregăti cererile de finanwww.adrmuntenia.ro

ţare. În acest timp, noi suntem alături de potenţialii beneficiari din regiunea noastră, prin activităţile de helpdesk pe care le derulăm exclusiv
pentru sprijinirea lor, pentru că ne dorim să avem
cât mai multe proiecte de calitate, cât mai competitive, pentru a absorbi fondurile alocate regiunii Sud Muntenia prin acest prim apel dedicat lor”.

ADR Sud Muntenia este Organism
Intermediar pentru POR 2014 - 2020
şi are responsabilităţi delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilităţile de
finanţare din POR 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.

http://regio.adrmuntenia.ro
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EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia,
la Conferinţa finală
a proiectului MYBUSINESS

» În perioada 5 - 6 iulie, experţi ai
Serviciului dezvoltare din cadrul Agenţiei
pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia
au participat la conferinţa finală a
proiectului MYBUSINESS – „Îmbunătăţirea
abilităţilor antreprenoriale şi stimularea
şomerilor, cu vârsta peste 50 de ani”.

evenimentul a fost organizat de partenerul din
Bruxelles, Belgia, Instituţia pentru formare şi Inserţie Profesională. În prima zi a întâlnirii de lucru
fiecare partener a prezentat raportul de progres,
precum şi particularităţile şomerilor care au participat la cursul de instruire gratuit organizat în cadrul proiectului. de asemenea au avut loc discuţii
libere asupra politicilor de recomandări, strategiei
www.adrmuntenia.ro

de diseminare şi au fost evidenţiate intenţiile partenerilor de a susţine în continuare lupta împotriva
şomajului în rândul seniorilor prin dezvoltarea unor
noi proiecte în comun.
din luna septembrie 2014, AdR Sud Muntenia
este coordonatorul proiectului MYBUSINESS – „Îmbunătăţirea abilităţilor antreprenoriale şi stimularea şomerilor cu vârsta peste 50 de ani”, alături
de instituţii publice şi private din Irlanda, Belgia,
Spania, Austria şi grecia.
Proiectul MYBuSIneSS se derulează în perioada septembrie 2014 – august 2016, este finanţat în
cadrul programului Erasmus + şi are ca obiectiv
principal promovarea reintegrării pe piaţa muncii
a şomerilor cu vastă experienţă pe piaţa muncii,
prin educarea şi stimularea acestora pentru a-şi
crea propria afacere.
http://regio.adrmuntenia.ro
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Reuniunea Comitetului de Monitorizare
al Programului Interreg V-A România – Bulgaria,
la începutul lunii august

» Autoritatea de Management
a Programului Interreg V-A România –
Bulgaria (Ministerul dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice din România),
Autoritatea naţională (Ministerul
dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice
din Bulgaria) şi Secretariatul Comun din
cadrul Biroului Regional pentru Cooperare
transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa
România – Bulgaria vor organiza,
la începutul lunii august, cea de-a patra
reuniune a Comitetului de Monitorizare
al programului Interreg V-A RO - BG.

care sprijină dezvoltarea zonei de graniţă dintre
cele două state partenere, din punct de vedere
cultural, economic şi social, prin utilizarea în comun a resurselor umane, naturale şi de mediu.
În cadrul reuniunii de la începutul lunii august,
unul din punctele de pe agendă va fi selectarea
proiectelor hard depuse în cadrul primului apel de
proiecte, pentru Axa prioritară 1 – O regiune bine
conectată, ce vor pune accent pe promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore,
Axa prioritară 2 – O regiune verde, prin care se doreşte conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea în mod durabilă a patrimoniului cultural
şi natural al zonei transfrontaliere româno-bulgare
şi Axa prioritară 3 – O regiune sigură, ce promoComitetul de Monitorizare este o structură al- vează adaptarea la schimbările climatice şi îmbucătuită din reprezentanţi la nivel naţional, regional nătăţirea managementului comun al prevenirii şi
şi local ai celor două state cu rol decizional în pro- al gestionării riscurilor în aria transfrontalieră.
cesul de implementare a programului Interreg V-A
Proiectele contractate sunt finanţate în proporţie
România – Bulgaria. Acesta se va reuni pe parcursul de 85% din fedR, cofinanţarea naţională reprezentând
întregii perioade de programare 2014 – 2020, pen- 13%, iar 2% contribuţia proprie a beneficiarului.
tru a examina implementarea programului şi proPentru a afla mai multe despre acest program,
gresele înregistrate. Programul Interreg V-A Româ- despre evenimentele viitoare, precum şi despre
nia - Bulgaria este o continuare a Programului de proiectele transfrontaliere aflate în curs de impleCooperare transfrontalieră România – Bulgaria mentare vizitaţi pagina de Internet – www.inter2007 – 2013, un program cu finanţare europeană, regrobg.ro.
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Agenţia pentru dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin direcţia dezvoltare şi Comunicare, a editat
Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă pentru
luna iulie 2016. Scopul editării acestei publicaţii este
de a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din regiunea Sud Muntenia care
doresc să realizeze diferite investiţii. Astfel, în acest
document sunt prezentate oportunităţile de finanţare
din programele operaţionale şi schemele de grant, ce
se derulează în prezent în România, precum şi oportunităţile din Programul naţional pentru dezvoltare
Rurală 2014 – 2020, InteRReg V-A şi uRBACt III. Publicaţia electronică poate fi accesată pe site-ul Agenţiei, www.adrmuntenia.ro, secţiunea Bibliotecă - Documente utile, link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/csf-iulie-2016.pdf.

MFE: S-a publicat spre consultare
Ordinul privind achiziţiile
efectuate de solicitanţi sau beneficiari privaţi

» Ministerul fondurilor europene
(Mfe) a lansat spre consultare proiectul
de ordin ce va reglementa regimul juridic
al achiziţiilor efectuate de solicitanţii
sau beneficiarii privaţi pentru
atribuirea contractelor de produse,
servicii sau lucrări în cadrul
proiectelor finanţate din fonduri
nerambursabile (fondurile eSI, See,
norvegian şi elveţia).

Propunerile şi observaţiile pot fi transmise pe
adresa contact.minister@fonduri-ue.ro, până în
data de 18 iulie.
Prezentul proiect are în vedere faptul că solicitanţii sau beneficiarii privaţi care fac achiziţii
în cadrul proiectelor au nevoie de un cadru juridic
flexibil, adaptat la specificul relaţiilor comerciale.
www.adrmuntenia.ro

Actul normativ preia prevederile incidente din
Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice şi
dezvoltă aria de aplicabilitate prin introducerea
finanţării nerambursabile prin Programul de Cooperare elveţiano-Român şi Programul operaţional
pentru Pescuit şi Afaceri Maritime. de asemenea,
include un capitol dedicat aplicării principiului
proporţionalităţii, în verificarea administrativă a
cererii de rambursare.
Cadrul legal aplicabil solicitanţilor şi beneficiarilor privaţi a fost abrogat implicit, prin intrarea
în vigoare a Legii nr. 98/2016.
În consecinţă, Mfe a elaborat proiectul de ordin supus consultării publice pentru a reglementa
achiziţiile derulate de entităţile private printr-un
singur act normativ care să includă prevederile ordinelor abrogate (ordinul Mfe nr. 1.120/2013, ordinul Mfe nr. 1.191/2014, ordinul Mfe nr. 3.123/
2015 şi ordinul Mfe nr. 427/2016).
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Catalogul surselor de finanţare nerambursabilă
active pentru luna iulie 2016

Info Regional Sud Muntenia
Buletin Informativ nr. 283 / 5 - 10 iulie 2016

Ministerul fondurilor europene (Mfe) a lansat,
spre consultare publică, un ghid pentru „Şcoală
pentru toţi”, un program de educaţie, cu o alocare
de 193,2 milioane de euro din Programul operaţional Capital uman (PoCu) 2014-2020.
Conform Mfe, „Şcoală pentru toţi” susţine pachetul de măsuri anti-sărăcie lansat de guvernul
României în luna februarie 2016 şi are ca beneficiari finali copiii din şcoli defavorizate, cu risc de
abandon şcolar, tinerii şi adulţii care au renunţat
la şcoală şi vor s-o reia, cadrele didactice şi specialiştii care au nevoie de sprijin pentru a-şi adapta
activitatea şcolii la nevoile copiilor.
Aplicanţii eligibili pentru acest program sunt
organizaţiile neguvernamentale, autorităţile publice, instituţiile de cult şi alte entităţi interesate
să trimită copiii la şcoală. elementul central al fiecărui proiect va fi, astfel, şcoala, fiind pentru prima oară când Mfe pune la dispoziţie fonduri pentru
rezolvarea problemei abandonului şcolar.
obiectivele la care Mfe se uită prin finanţarea
proiectelor ce urmează să fie depuse sunt creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi
preşcolar pentru 25.000 de copii, sprijinirea a peste 30.000 de copii pentru a merge la şcoală, dar şi
scăderea riscului de abandon şcolar, readucerea la
şcoală - prin programul „A doua şansă” - a 20.000

de tineri şi adulţi care nu au terminat învăţământul
obligatoriu şi sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori şcolari, consilieri şcolari, directori
şi specialişti în educaţie pentru a lucra mai bine
cu copiii aflaţi în risc de abandon şcolar.
„Abordarea cu care venim în cheltuirea fondurilor europene pe acest program, dedicat capitalului uman, este complet nouă faţă de exerciţiul
financiar anterior, fiind bazată pe realitate. Iar
realitatea este că, în România, rata de părăsire
timpurie a şcolii este aproape dublă faţă de media
din UE, iar tendinţa de creştere a atins o cotă alarmantă. Este nevoie de intervenţie rapidă. Începem
o epocă în care vom da bani europeni pentru impact real în viaţa oamenilor - nu pentru chitanţe
şi hârtii”, a declarat Cristian ghinea, ministrul
fondurilor europene.
diferenţa dintre România şi ue în ceea ce priveşte rata de părăsire timpurie a şcolii a crescut
de la 5,4% în 2010 la 8,1% în 2015.
Potrivit Mfe, reducerea abandonului şcolar
este o prioritate pentru România, care, ca membră
ue, a aderat la principalele obiective trasate de
Europa 2020, strategia de creştere economică a
uniunii. unul dintre obiective prevede o rată a
abandonului şcolar, la nivel european, de sub 10%.
Sursa: bursa.ro

S-au publicat procedurile şi anexele
pentru 4 programe naţionale adresate IMM-urilor

departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de
Afaceri şi turism (dIMMMAt) a publicat procedurile şi anexele pentru 4
programe finanţate din fonduri naţionale adresate IMM-urilor. este
vorba despre următoarele programe:
• Programul femeia Manager 2016;
• Programul Comerţ 2016;
• Programul Mediul Rural 2016;
• Programul Microindustrialiwww.adrmuntenia.ro

zare 2016.
dintre acestea începând de
marţi, 12 iulie, ora 10:00, sunt active aplicaţile de înscriere a planurilor de investiţii în cadrul Programului de Comerţ, ce va fi activ
până pe 21 iulie, ora 20.00, şi pentru programul Femeia manager, ce
va fi activ până în data de 16 iulie, ora 20.00.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Agenţia pentru finanţarea
Investiţiilor Rurale (AfIR) anunţă
deschiderea, în data de 12 iulie, a sesiunii
de primire a cererilor de finanţare a
proiectelor de investiţii prin intermediul
submăsurilor 9.1 „Înfiinţarea grupurilor
de producători în sectorul agricol” şi 9.1a
„Înfiinţarea grupurilor de producători în
sectorul pomicol” din cadrul PndR 2020.

Sesiunea de depunere a proiectelor se va
desfăşura în perioada 12 iulie, ora 9:00 – 11 octombrie, ora 16:00. Alocarea financiară disponibilă
pentru această sesiune este de 7,1 milioane de
euro, împărţită astfel: 4,9 milioane de euro pentru
submăsura 9.1 şi 2,2 milioane de euro pentru submăsura 9.1a.
Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare pentru înfiinţarea grupurilor de producători
este cea online, pe pagina oficială de internet a
Agenţiei, www.afir.info. Pragul minim de depunere al unui proiect pentru cele două submăsuri este
de 10 puncte.
AfIR a publicat în data de 5 iulie versiunile finale ale ghidurilor Solicitantului pentru submăsurile (sM) 9.1 şi 9.1a, aplicabile în sesiunea 2016.
Acestea pot fi consultate gratuit pe pagina de internet www.afir.info pentru întocmirea cererilor
de finanţare a proiectelor pentru înfiinţarea grupurilor de producători.
„Aceste două submăsuri se adaugă celor 11 deja
deschise în acest an, alocarea totală disponibilă fiind de peste 1,15 miliarde de euro doar pentru 2016.
Până în acest moment au fost solicitate Agenţiei
pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin cele
peste 2.300 de cereri de finanţare depuse în sesiunea 2016, fonduri nerambursabile în valoare totală
de peste 554 de milioane de euro. Trebuie să precizez că urmează să fie lansate apeluri şi pentru depunerea proiectelor destinate investiţiilor non-agricole în mediul rural”, a declarat directorul general
AfIR, david eugen Popescu.
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat
prin sM 9.1 şi sM 9.1a sunt grupurile de producători
www.adrmuntenia.ro

din sectorul agricol şi cel pomicol care sunt recunoscute oficial de către MAdR înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014, conform
legislaţiei naţionale în vigoare (ordonanţa guvernului nr. 37/2005, cu modificările şi completările
ulterioare).
Rata sprijinului public nerambursabil aferent
celor două submăsuri acordat va fi de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din
valoarea producţiei comercializate în primii cinci
ani de la recunoaştere şi suma maximă de 100.000
euR/an. Sprijinul financiar este plătit în tranşe anuale, acordat în baza unui plan de afaceri.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din
înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor de producători din sectorul agricol şi cel pomicol, prevăzute
în planul de afaceri, necesare pentru atingerea
obiectivelor propuse.
Investiţiile colective încurajează asocierea
micilor producători şi pot facilita transformarea
fermelor de dimensiuni mici în ferme familiale comerciale. Prin promovarea producţiei/comercializării în comun, fermierii pot depăşi constrângerile
cauzate de dimensiunea redusă a exploataţiilor,
atunci când fermierii operează în mod individual.
toţi cei interesaţi să depună proiecte prin intermediul celor două submăsuri pot consulta pe pagina oficială de internet a Agenţiei (www.afir.info),
ghidul Solicitantului, disponibil în pagina dedicată
fiecărei submăsuri în parte.

Sursa: gazetadambovitei.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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AFIR va primi solicitări de finanţare
pentru înfiinţarea grupurilor de producători
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Căminele pentru persoane vârstnice
pot fi finanţate în cadrul unui nou program naţional

guvernul a aprobat,în data de 6 iulie, Programul naţional pentru creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice care trăiesc în cămine. Căminele pentru persoane vârstnice pot fi finanţate de
la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor
cu salariile personalului de specialitate şi a cheltuielilor curente de funcţionare, astfel încât să asigure revizuirea şi implementarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, precum şi scurtarea timpului de soluţionare a cererilor în aşteptare, acordând prioritate identificării de soluţii pentru acordarea serviciilor de îngrijire în comunitate
şi la domiciliu.
Bugetul alocat acestui program de interes
naţional este de 9 milioane de lei, iar perioada de
derulare a programului nu depăşeşte data de 30
noiembrie 2016. fondurile se asigură de la bugetul
de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
cu această destinaţie.
Conform actului normativ aprobat de guvern,
suma maximă ce poate fi solicitată este de 50% din
standardul minim de cost stabilit la nivel naţional
pentru căminele pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 978/2015, în
funcţie de capacitatea căminului, din care: minim
30% pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile perwww.adrmuntenia.ro

sonalului de specialitate angajat al căminului sau
cu care acesta a încheiat contract de prestări de servicii pentru activităţile de evaluare/elaborare/implementare a planului de intervenţie/îngrijire şi
asistenţă/management de caz; restul, până la maxim 50%, pentru acoperirea altor cheltuieli curente
de funcţionare.
Acordarea de finanţare se realizează în baza
cererilor de finanţare întocmite de serviciile publice de asistenţă socială în subordinea/coordonarea cărora funcţionează căminele pentru persoane
vârstnice.
Metodologia de evaluare, selectare şi de finanţare
a cererilor se aprobă prin ordin al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Încheierea contractelor de finanţare, monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate în cadrul
acestui program se va face de către agenţiile judeţene
pentru plăţi şi inspecţie socială.
Activităţile eligibile pentru acest program vizează revizuirea planurilor de intervenţie/planurilor individualizate de asistenţă şi îngrijire şi implementarea măsurilor aferente, precum şi implementarea metodei managementului de caz pentru
persoanele rezidente în cămin, dar şi pentru persoanele aflate pe lista de aşteptare.
Sursa: fonduri-structurale.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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fondul european de Investiţii şi Libra Internet
Bank au semnat un acord de garantare în cadrul
Programului european pentru ocuparea forţei de
muncă şi inovare socială (eaSI), cu fonduri de la
uniunea europeană, parteneriat prin intermediul
căruia Libra Internet Bank va acorda microîntreprinderilor împrumuturi în valoare totală de 22 milioane de euro, au anunţat reprezentanţii Libra Internet Bank.
oficialii Libra Internet Bank au declarat că fondurile sunt puse la dispoziţia băncii pentru doi ani,
iar valoarea maximă a creditului poate ajunge la
25.000 de euro, contractat pe cel mult şase ani.
Potrivit sursei citate, acordul eaSI va facilita
creşterea volumului de împrumuturi acordate solicitanţilor de către Libra Internet Bank, oferindu-le o
serie de beneficii, precum rapiditate în analiză şi
aprobarea dosarului.
Programul eaSI va permite Libra Internet Bank

să ofere şanse mai mari de accesare la finanţare pentru microîntreprinderi, atât pentru investiţii, cât şi
pentru susţinerea activităţii curente. Programul eaSI
este finanţat de Comisia europenă şi gestionat de
fondul european de Investiţii.
fondul european de Investiţii este parte a grupului Băncii europene de Investiţii. Libra Internet
Bank are în prezent o reţea de 46 de sucursale şi
se adresează cu preponderenţă segmentelor de
clienţi IMM, Corporate, Profesii Liberale şi Agricultură.
Programul ue pentru ocuparea forţei de muncă şi inovare socială este un instrument de finanţare la nivelul ue menit să promoveze crearea unui
număr cât mai mare de locuri de muncă de calitate
şi durabile, să garanteze o protecţie socială adecvată, să lupte împotriva excluziunii sociale şi a sărăciei şi să îmbunătăţească condiţiile de muncă.

» Începând cu luna iulie,
orice persoană cu spirit antreprenorial
poate accesa fonduri europene
pentru a-şi deschide o afacere
non-agricolă în mediul rural.

iectului şi 30% la final, după îndeplinirea indicatorilor de proiect;
Pe linia de finanţare 6.4 – până la 200.000 de
euro (până la 90% finanţare nerambursabilă) pentru cei care doresc o investiţie mai complexă, cu
plata în tranşe periodice (maxim 5 tranşe) pe perioada realizării investiţiei.
Potenţiali beneficiari:
finanţare nerambursabilă pot obţine microîntreprinderile, întreprinderile mici sau orice persoană fizică care poate înfiinţa o firmă în mediul
rural până la data depunerii proiectului.
evaluarea şi aprobarea se fac în ordinea punctajului, până la epuizarea bugetului disponibil.
Activităţile eligibile trebuie să vizeze fie construirea sau modernizarea spaţiului pentru desfăşurarea activităţii, fie cumpărarea de echipamente, utilaje sau orice alte dotări necesare afacerii.

Sursa: capital.ro

PNDR: Fonduri europene pentru afaceri noi
în mediul rural

Activităţi ce se pot realiza:
• Servicii: cabinete medicale, service-uri auto,
afaceri în It, consultanţă, contabilitate, cabinet
veterinar şi altele;
• Producţie: fabrică de peleţi, fabrică de componente electrice, construcţii metalice, fabrică de
mobilă, farmaceutice, meşteşuguri etc.;
• turism: agropensiuni şi activităţi de agrement.
Limite de finanţare:
Pe linia de finanţare 6.2 – până la 70.000 de
euro (100% nerambursabili), iar plata efectivă se
acordă în două tranşe: 70% avans la începutul prowww.adrmuntenia.ro

Sursa: finantare.ro
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O bancă pune la dispoziţia microîntreprinderilor
22 milioane de euro, bani garantaţi
de Fondul European de Investiţii
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» România beneficiază de un buget
de 21,5 milioane de euro pentru
Programul naţional Apicol în perioada
2017-2019, în creştere cu 7,2% faţă de
suma alocată acestui program în perioada
2014-2016, a anunţat Ministerul
Agriculturii şi dezvoltării Rurale (MAdR).

Conform MAdR, Comisia europeană participă
la finanţarea acţiunilor din program cu 50% din
cheltuielile efectuate de România pentru fiecare
acţiune accesată, excluzând tVA, iar sprijinul financiar alocat pentru perioada 2017 — 2019 este
de 21.508.480 de euro, faţă de 20.045.340 de euro
repartizat pentru perioada 2014 — 2016. Bugetul
anual pentru Programele Apicole notificate de Statele Membre a fost majorat la 36 milioane de euro,
iar România beneficiază de o creştere a bugetului
alocat de 1.463.140 de euro pentru întreg programul apicol aferent perioadei 2017 — 2019.
Suma totală alocată României se împarte astfel: pentru anul 2017 — 7.169.494 de euro
(3.584.747 de euro buget ue/3.584.747 de euro
buget naţional); pentru anul 2018 — 7.169.498 de
euro (3.584.749 de euro buget ue/3.584.749 de
euro buget naţional); pentru anul 2019 —
7.169.488 de euro (3.584.744 de euro buget
ue/3.584.744 de euro buget naţional).
Accesarea măsurilor şi depunerea dosarelor la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) în vederea solicitării sprijinului financiar se
poate face direct de către apicultor sau prin intermediul formei asociative.
Ministerul a anunţat că, în vederea implementării măsurilor de sprijin financiar prevăzute în PnA
2017 — 2019, urmează să se elaboreze hotărârea
de guvern care să aprobe Programul naţional apicol pentru perioada 2017-2019, normele de aplicare, precum şi valoarea sprijinului financiar. Astfel, în cadrul procesului de elaborare a actului normativ menţionat anterior, în perioada următoare
vor avea loc consultări cu reprezentanţii formelor
asociative din sectorul apicol, ai Agenţiei de Plăţi
şi Intervenţie pentru Agricultură, ai Autorităţii nawww.adrmuntenia.ro

ţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţă Alimentelor şi ai Agenţiei naţionale pentru Zootehnie.
Comisia europeană a prezentat decizia de Implementare privind aprobarea Programelor naţionale Apicole pentru perioada 2017 — 2019 în data
de 23 iunie 2016, la cea de-a 183-a reuniune a Comitetului pentru organizarea Comună a Pieţelor
Agricole — produse de origine animală (carne de
pasăre, ouă, carne de ovine şi miere).
Programul naţional Apicol 2017-2019 se adresează atât apicultorilor, care deţin până la 75 familii de albine, cât şi celor care deţin peste 75 de
familii de albine (cu condiţii diferite de eligibilitate) şi vizează măsuri precum achiziţionarea de
medicamente, de familii de albine, de mătci ori
de utilaje pentru apicultori.
Sursa: finantare.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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21,5 milioane de euro
pentru Programul Naţional Apicol 2017-2019
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Municipalitatea Azambuja din districtul Lisabona, Portugalia, caută 4 parteneri europeni pentru a depune un proiect în cadrul programului
Erasmus+ - Parteneriate Strategice, ce urmează
să fie implementat în centre locale de tineret.
Municipalitatea este activă, printre altele, în domeniul educaţiei, tineretului, sportului, culturii,
dezvoltării sociale şi incluziunii sociale şi de mediu, ea realizând legătura dintre Lisabona şi zonele rurale mlăştinoase Ribatejo.
Primăria Azambuja gestionează Centrul de tineret al localităţii, entitate ce are ca principal
obiectiv strategic promovarea activităţilor de intervenţie socială şi civică, stimulând în acelaşi
timp capacitatea creatoare a tinerilor şi participarea lor la viaţa comunităţii.

titlul propunerii: „BeMore – Education Through
Art”.
Proiectul are ca scop crearea, testarea şi difuzarea unui model pentru dezvoltarea abilităţilor
sociale şi personale bazate pe educaţie prin artă
ca metodologie de educaţie non-formală. Aceasta
metodologie va fi implementată în diferite centre
europene de tineret, ca loc pentru schimbul de
idei şi experienţe în rândul tinerilor din europa.
Parteneri eligibili: municipalităţi, de preferat
cele care au centre de tineret.
data limită pentru manifestarea interesului:
18 iulie a.c..
durata prevăzută pentru implementarea proiectului: 24 de luni – 01.02.2017 - 01.02.2019.
Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: Mariana Rosa, mariana.rosa@significado.pt;
contact pentru municipalitate: Susana jerónimo,
sjeronimo@cm-azambuja.pt.
Sursa: finantare.ro

Azambuja, Lisabona, Portugalia

www.adrmuntenia.ro
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Propunere de parteneriat
din Portugalia
pentru programul Erasmus+
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Proiectul prevede introducerea reţelei de canalizare şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu
apă în satele Corbi şi jgheaburi din judeţul Argeş.
În ultimii patru ani, comuna Corbi a cunoscut
o dezvoltare impresionantă, comunitatea locală bucurându-se de drumuri asfaltate, de iluminat public, acum urmând să beneficieze şi de reţea de apă
potabilă, ce va fi pusă în funcţiune până în toamnă.
Aşadar, comuna Corbi va beneficia de un proiect pe foduri europene în valoare de peste 1,7 milioane de euro pentru introducerea reţelei de canalizare şi reabilitarea reţelei de apă în satele Corbi
şi jgheaburi. Proiectul a fost depus încă de anul trecut şi se desfăşoară prin PndR, pe Măsura 7.2.
„Am obţinut aprobarea pentru un proiect pe
fonduri europene ce vizează introducerea canalizării, dar şi reabilitarea reţelei de alimentare cu
apă în satele Corbi şi Jgheaburi. Suntem singura localitate din judeţul Argeş care a obţinut finanţare
pentru aceste proiecte pe Măsura 7.2. Suma totală
a proiectului este de peste 1,7 milioane de euro,
iar 1,2 milioane de euro sunt bani nerambursabili.

Până în toamnă, dacă lucrurile evoluează bine,
poate vom începe lucrările la acest obiectiv. Proiectul a fost depus anul trecut, când s-a deschis
sesiunea pe Măsura 7.2.”, a declarat Virgil Baciu,
primarul comunei Corbi.
Sursa: atitudineinarges.ro

CJ Călăraşi – implicare mai mare
pentru promovarea valorilor tradiţionale
şi naturale ale judeţului

Călăraşi

» „Consiliul judeţean se va strădui
mai mult să promoveze valorile
tradiţionale şi naturale ale judeţului
Călăraşi”, a declarat preşedintele Cj,
Vasile Iliuţă.

Conducerea Consiliului judeţean Călăraşi a realizat o vizită de lucru săptămâna trecută în judeţ,
pentru a prelua problemele din teritoriu. Preşedintele Consiliului judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a
declarat: „În cadrul vizitelor de lucru efectuate în
localităţile judeţului, m-am oprit şi la Mănăstirea
Negoieşti (comuna Şoldanu), ctitorie a lui Matei Bawww.adrmuntenia.ro

sarab, construită între anii 1646 şi 1649, obiectiv
restaurat cu fonduri europene şi cu sprijinul Consiliului judeţean. Din păcate, judeţul Călăraşi nu
prea are puncte de reper în ceea ce priveşte turismul. Văzând acest obiectiv şi râvna cu care părintele
Nicolae Truşcă s-a străduit şi se străduie pentru promovarea acestui lăcaş de cult istoric, îmi dau seama
că Mănăstirea Negoieşti poate deveni un reper turistic al judeţului. Consiliul judeţean se va strădui
mai mult să promoveze valorile tradiţionale şi naturale ale judeţului Călăraşi, pentru că este păcat
să nu valorificăm aceste oportunităţi”.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Comuna Corbi va beneficia
de un proiect pe fonduri europene
de peste 1,7 milioane de euro

Argeş
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Peştera Ialomiţei,
cel mai vizitat obiectiv turistic din Dâmboviţa
Dâmboviţa

Potrivit preşedintelui Consiliului judeţean
dâmboviţa, Adrian țuţuianu, de la începutul anului
şi până în prezent, Peştera Ialomiţei a fost vizitată
de peste 30.000 de turişti.
„La Peştera Ialomiţei, situaţia numărului de
vizitatori este foarte bună. Din nou avem rezultate foarte bune şi acest lucru arată potenţialul
turistic extraordinar al zonei. Din ianuarie până

acum am avut 9.469 de vizitatori care au plătit bilet redus, 18.628 de vizitatori care au plătit bilet
întreg şi 2.061 de vizitatori care au intrat gratuit.
În total, avem 30.158 de vizitatori pentru şase luni
în care trei au fost luni de iarnă”, a declarat preşedintele Consiliului judeţean dâmboviţa, Adrian
țuţuianu.
Cea mai vizitată peşteră din masivul Bucegi a
fost reabilitată cu fonduri europene în valoare de
6,4 milioane de lei. Majoritatea turiştilor care
ajung în zonă nu ratează ocazia de a vedea acest
loc minunat ce s-a transformat radical în urma lucrărilor finalizate recent cu ajutorul fondurilor europene obţinute prin PoR 2007 - 2013.

Sursa: dambovitanews.ro

Continuă lucrările
de alimentare cu apă, canalizare şi modernizare
a drumurilor comunale şi judeţene
Giurgiu

» În judeţul giurgiu continuă
lucrările de alimentare cu apă,
canalizare şi modernizare a drumurilor
comunale şi judeţene, lucrari realizate
cu fonduri alocate
pe ordonanţa nr. 28.

Conform declaraţiilor administraţiei publice
locale, este vorba despre 107 lucrări în continuare,
din care 32 pentru alimentarea cu apă, 4 de canalizare, 7 şcoli şi grădiniţe, un dispensar, trei podeţe, 6 drumuri judeţene, un sediu de primărie şi
53 de drumuri comunale, proiecte realizate în 48
de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ. Valoarea totală a contractelor menţionate se ridică
la circa 535 milioane de lei – contracte semnate
pentru perioada 2015 - 2018.
Aceste contracte există, sunt semnate, iar
majoritatea constructorilor lucrează, deja, la executarea lor, mai puţin la cele pentru drumuri judeţene.
La acest capitol, al drumurilor judeţene,
www.adrmuntenia.ro

există şase proiecte semnate, care au deja finanţare, proiecte în valoare totală de 277,7 milioane
de lei, ce vizează drumurile judeţene 401, 401A,
404, 412 C, 601 şi 412 B, unul din aceste proiecte
fiind deja finalizat, cu proces-verbal de recepţie.
În plus, la contractele menţionate se mai adaugă
altele noi, în acest an, în valoare de 32 de miliarde
de lei vechi, pentru 7 lucrări de reabilitare a unor
şcoli şi grădiniţe în judeţ, dar şi alte 70 de miliarde
de lei vechi pentru 7 proiecte noi: 6 pentru modernizarea străzilor comunale şi orăşeneşti şi unul
vizând alimentarea cu apă a două sate aparţinând
de Bolintin Vale.
Preocuparea administraţiei locale în acest nou
mandat este să finalizeze cât mai multe proiecte
din cele începute, pentru a putea depune altele
noi într-un număr cât mai mare, astfel încât toate
unităţile administrativ-teritoriale din judeţ să
poată beneficia de acest gen de proiecte şi să îşi
rezolve problemele legate de alimentarea cu apă,
canalizare, drumuri, şcoli, grădiniţe etc..
Sursa: giurgiu-news.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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» Cea mai frumoasă şi impresionantă
peşteră din judeţ este Peştera Ialomiţei
din localitatea dâmboviţeană Moroeni.
Situată la 1.530 de metri altitudine, este
unul dintre cele mai cunoscute obiective
turistice din Munţii Bucegi.
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Ialomiţa

Noi lucrări de reabilitare
în municipiul Slobozia

hail Sadoveanu, bulevardul Chimiei - reparaţii şi
turnare asfalt pentru parcare; Strada Constructorilor – montare borduri în spaţiile destinate locurilor de joacă pentru copii; Strada Independenţei chituire rigolele de scurgere a apei; vopsire arcade
intrarea în municipiul Slobozia, stâlpii metalici port
drapele; reparare scări beton din Ansamblul Peco.
Sursa: guraialomitei.ro

Oamenii de afaceri din China,
interesaţi să-şi extindă afacerile în Prahova

Prahova

joi, 7 iulie, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova a fost gazda forumului de afaceri românochinez, eveniment desfăşurat pe fondul vizitei în
ţara noastră a unei delegaţii a Camerei de Comerţ
şi Industrie din Shanghai jinhua, dar şi a ambasadorului Republicii Populare Chineze în România feihong Xu. Întrunirea s-a bucurat de prezenţa
atât a noii conduceri a administraţiei ploieştene şi
judeţene, a subprefectului judeţului, cât şi a numeroşi oameni de afaceri prahoveni. „Cred că este, dacă nu mă înşel, a şaptea vizită a unei delegaţii din China în Prahova, anul acesta. Salutăm
această prezenţă, iar în ceea ce mă priveşte, nici
nu mă aşteptam să se lege atât de bine cu o altă
întrevedere pe care am avut-o cu o delegaţie din
Franţa, principalul subiect al discuţiei fiind, culmea, politica pe care o are China de a-şi extinde
investiţiile în lume. Prin urmare, discuţiile din cadrul acestui forum vor fi mult mai fructuoase, pornind de la faptul că există o colaborare de tradiţie
- CCI Prahova având, din anul 2011, o reprezentanţă în Shanghai, aşa cum are şi Franţa”, a declarat Aurelian gogulescu, preşedintele Camerei
de Comerţ şi Industrie Prahova. La rândul său, Bogdan toader, în calitate de preşedinte al Consiliului
judeţean Prahova, a declarat că „autorităţile încearcă să fie un partener deschis pentru investitorii străini care doresc să vină în Prahova”, mai
ales pentru partenerii chinezi care, deja, şi-au făcut simţită prezenţa prin intermediul unui parc industrial amenajat în oraşul Băicoi.
www.adrmuntenia.ro

unul dintre obiectivele administraţiei locale
va viza identificarea unor noi modalităţi de atragere a investitorilor străini, dintre care identificarea spaţiilor ce beneficiază de toate utilităţile şi
aparţin acum unor societăţi care, însă, din anumite
motive, şi-au restrâns ori şi-au încheiat activitatea, spaţii care să fie oferite acelora care vor săşi dezvolte afacerile în Ploieşti, municipalitatea
asigurând că este dispusă să ofere o serie de facilităţi investitorilor străini interesaţi. În ceea ce-i
priveşte pe oaspeţii chinezi, aceştia au menţionat
că una dintre strategiile ţării pe care o reprezintă
este şi refacerea vechiului drum al mătăsii, în al
cărui traseu se doreşte şi includerea României. „Între România şi China este o colaborare mai veche.
Avem oameni interesaţi în extinderea acestei colaborări, suntem interesaţi să se investească inclusiv în Prahova”, au menţionat oficialii chinezi.

Sursa: ziarulprahova.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Săptămâna trecută, Primăria Slobozia a anunţat, prin direcţia de Administrare a domeniului Public – Secţia Reparaţii şi Întreţinere Străzi, efectuarea unor noi lucrări de reabilitare executate la nivelul municipiului reşedinţă de judeţ. Astfel, au
fost relizate operaţiuni de turnare mixtură asfaltică, întreţinere străzi, montat pavele şi borduri în
următoarele zone: Aleea Parcului, bl. MfA, str. Mi-
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Au început pregătirile
pentru Festivalul de Teatru „Ideo Ideis”

Teleorman

» Abundenţă de artişti pe scena
festivalului de teatru „Idio Ideis”.
organizatorii au avut o misiune extrem de
dificilă. din cele 23 de trupe înscrise la
preselecţie au fost alese opt. Pe lângă
acestea, pe scena festivalului va mai urca
şi câştigătoarea festivalului local de teatru
dedicat elevilor - „Pauza de teatru”.

Pregătirile pentru cea de-a XI-a ediţie a festivalului de teatru tânăr „Ideo Ideis” au intrat în
linie dreaptă. La Casa de Cultură au apărut deja
afişele spectacolelor ce vor fi puse în scenă pe perioada festivalului, 3 - 11 august. Alexăndrenii vor
avea parte de un adevărat regal de teatru.
În plus, în perioada 8 - 14 august va continua
procesul de educaţie alternativă prin artă, început
www.adrmuntenia.ro

în 2006. de la prima ediţie din 2006, festivalul de
teatru de la Alexandria a crescut şi s-a extins, de
la competiţia propriu-zisă, la ateliere de teatru şi
spectacole în afara concursului.
Aşa cum declară organizatorii activităţilor circumscrise festivalului, Ideo Ideis este o manifestare artistică prin care se urmăreşte dezvoltarea
procesului de educaţie alternativă în rândul tinerilor liceeni din întreaga ţară.
festivalul de la Alexandria va contribui şi de
această dată la deschiderea unor punţi durabile între tinerii creatori de teatru autentic, participanţii
având posibilitatea să-şi dezvolte propriile aptitudini artistice prin mijloace alternative: actorie,
dans, scriere creativă, muzică, scenografie, artă
contemporană.
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 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 DÂMBOVIȚA
Adresă / AdR Sud Muntenia, Biroul judeţean
dâmboviţa, sediul Consiliului judeţean
dâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.
90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. dâmboviţa
Tel./fax / 0345/100.018,
E-mail / dambovita@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.
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
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 / 11 iulie 2016
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.

