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Focus grupul de descoperire antreprenorială
pentru localităţile inteligente

www.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia a organizat în data de 12
ianuarie, la Ploiești, un focus grup de descoperire
antreprenorială, în cadrul căruia s-au purtat discuţii și s-au realizat analize privind domeniul Localități inteligente.
Organizarea acesui focus grup este importantă
în contextul definirii orientărilor strategice de specializare inteligentă a Regiunii Sud Muntenia, care
este esenţială, ţinând seama de faptul că decizia
alegerii unor sectoare prioritare pentru investiţii
trebuie să se facă atât în baza unor indicatori economici relevanţi, cât și ca urmare a unui proces
partenerial.
Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
(POR) sunt finanţate, în cadrul Axei prioritare 1,
crearea și dezvoltarea infrastructurilor de inovare
și transfer tehnologic (Itt), inclusiv parcuri știinţifice și tehnologice, dotarea cu echipamente și software necesare, achiziţionarea de servicii tehnologice, investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării. Potenţialii beneficiari sunt: entităţi juridic constituite care gestionează infrastructuri cu rol de Itt, parcuri știinţifice și
tehnologice, IMM-uri, precum și parteneriate între
acestea.
În conformitate cu Anexa la POR 2014-2020,
care prezintă modul de implementare al Axei prioritare 1, se prevede necesitatea realizării unui document cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă –
denumit în continuare Document Cadru Regional
(Concept note), agreat în cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană. Astfel, metodologia
pentru elaborarea documentului cadru, transmisă
de AM POR, reprezintă o bază pentru actualizarea
RIS 3, prin reluarea procesului de validare a domeniilor de specializare identificate.
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia 2014 - 2020 (RIS 3), elaborată
sub coordonarea ADR Sud Muntenia, a fost aprobată prin Hotărâre de Consiliu pentru Dezvoltare
Regională în cadrul ședinţei din 5 decembrie 2015.
Domeniile cu potenţial de dezvoltare identificate
în cadrul strategiei, ce pot asigura o specializare
inteligentă a regiunii Sud Muntenia sunt: Construi-

rea de mașini, componente și echipamente de
producţie; Agricultura și industria alimentară;
Bioeconomia – dezvoltarea economiei circulare;
turismul și identitatea culturală; Localităţile inteligente; Industria de înaltă tehnologie.
Domeniile de specializare inteligentă identificate în cadrul RIS 3 trebuie să fie confirmate în
cadrul procesului de descoperire antreprenorială
pentru a putea fi preluate în cadrul Strategiei naţionale de Cercetare – Dezvoltare și Inovare (în
sensul actualizării).
Pentru elaborarea Documentului cadru și validarea domeniilor de specializare identificate prin
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii
Sud Muntenia, se va continua procesul partenerial
deja demarat pentru elaborarea RIS, care va funcţiona în grupuri de lucru specifice pe domenii.
Acesta este cel de-al doilea focus grup organizat de ADR Sud Muntenia pentru definirea orientărilor strategice de specializare inteligentă a Regiunii Sud Muntenia. Primul astfel de eveniment a avut loc la sfârșitul anului trecut, la târgoviște și a
avut ca obiectiv prezentarea și analizarea potenţialului de dezvoltare identificat în domeniul Turismul şi Identitatea culturală.
http://regio.adrmuntenia.ro
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În data de 20 ianuarie, ADR Sud Muntenia va
organiza prima ședinţă a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Evenimentul va
avea loc începând cu ora 11:00, la sediul Consiliului judeţean Dâmboviţa (sala de ședinţe) din
Piaţa tricolorului, nr. 1, municipiul târgoviște.
Printre proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi, vor fi supuse aprobării actualizarea
componenţei Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alegerea noului președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, precum și desemnarea reprezentanţilor regiunii de dezvoltare Sud Muntenia în
Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional 2014 – 2020. totodată, un alt
proiect de hotărâre important ce va fi prezentat
și supus aprobării de către membrii CpDR vizează
actualizarea listei de proiecte prioritare pentru
care vor fi întocmite cereri de finanţare în cadrul
POR 2014 – 2020, Axa prioritară 6.
De asemenea pe ordinea de zi a reuniunii se
vor afla proiectele de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud
Muntenia, privind aprobarea organigramei și a
statului de funcţii ale Agenţiei, precum și privind
aprobarea bugetului ADR Sud Muntenia pentru
anul 2017.

Marilena Baron • 17 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!

În data de 17 ianuarie, colega noastră Marilena
Baron, expert Serviciul Monitorizare proiecte POR, a
împlinit 17 ani de activitate în cadrul Agenţiei!
Pe această cale dorim să o felicităm și să îi mulţumim pentru colegialitate și, în mod deosebit, pentru implicarea și expertiza sa profesională dovedite
în activitatea desfășurată în cadrul Biroului judeţean
Prahova!
La Mulţi Ani cu succese pe toate planurile!
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Ședinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia
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» La sfârșitul lunii ianuarie, ADR Sud
Muntenia, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional
Regional, va demara o nouă caravană de
informare pentru promovarea
oportunităţilor de finanţare din liniile
de finanţare ce au fost lansate la sfârșitul
lunii decembrie 2016 pentru potenţialii
beneficiari din mediul public și privat.

Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și fondurilor Europene a lansat, în perioada 23 - 28 decembrie 2016, ghidurile specifice pentru următoarele Priorităţi de investiţii:
• Prioritatea de Investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul
locuințelor” - Operaţiunea B „Clădiri publice”;
• Prioritatea de Investiţii 8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie
la dezvoltarea la nivel național, regional şi local,
reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea
de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale” - Obiectivul Specific 8.3 Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,
Grup vulnerabil: Persoane vârstnice;
• Prioritatea de Investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”.
Caravana de informare se va desfășura conform calendarului de mai jos, cu menţiunea că datele pot suferi modificări în funcţie de condiţiile
meteo:
• 25 ianuarie 2017, mun. Călăraşi, sediul CJ
Călăraşi – ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale (P.I 3.1 - Operawww.adrmuntenia.ro

ţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat (P.I. 2.2);
• 26 ianuarie 2017, mun. Alexandria, sediul
CJ Teleorman – ora 11:00 – Seminar de informare
destinat autorităţilor publice locale (P.I 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul
Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat (P.I. 2.2)
• 30 ianuarie 2017, mun. Târgovişte, sediul
CJ Dâmboviţa – ora 11:00 – Seminar de informare
destinat autorităţilor publice locale (P.I 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul
Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu
servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat (P.I. 2.2)
• 31 ianuarie 2017, mun. Piteşti, sediul CJ
Argeş – ora 11:00 – Seminar de informare destinat
autorităţilor publice locale (P.I 3.1 - Operaţiunea B
„Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3
„Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora
14:00 – Seminar de informare destinat mediului
privat (P.I. 2.2)
• 1 februarie 2017, mun. Ploieşti, sediul CJ
Prahova – ora 11:00 – Seminar de informare destinat autorităţilor publice locale (P.I 3.1 - Operaţiunea B „Clădiri publice”, P.I. 8.1 - Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice)/ ora 14:00 – Seminar de informare destinat
mediului privat (P.I. 2.2)
Cei interesaţi să participe la unul din seminariile
de informare din Caravana POR 2014 – 2020 sunt
rugaţi să confirme prezenţa contactând Serviciul Comunicare, e-mail: comunicare@adrmuntenia.ro,
tel.: 0242/331.769, 0733/180.234, persoană de contact: Cristina RADu, șef Serviciu Comunicare.
http://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia
demarează
o nouă caravană POR 2014 - 2020
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În data de 11 ianuarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a emis
clarificări privind situaţiile financiare solicitate ca anexă la cererea de
finanţare aferente Apelului de proiecte 2.1.A/2016. Astfel, în conformitate cu Ghidul specific aferent
Apelului de proiecte 2.1A/2016, se
vor anexa situaţiile anuale ale solicitantului, aferente exerciţiului fiscal anterior
depunerii cererii de finanţare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor.
Așadar, în cazul cererilor de finanţare depuse
în 2017, situaţiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2016, aprobate de adunarea generală
a acţionarilor sau asociaţilor. În lipsa formularelor
standard ale bilanţului, aferente exerciţiului financiar 2016, aprobate de Ministerul finanţelor Publice, situaţiile financiare pot fi întocmite cu ajutorul celui mai recent program de asistenţă pus la
dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale
ale MfP (aferente anului 2015).
În etapa precontractuală va fi verificată corespondenţa informaţiilor prezentate cu cele din
situaţiile financiare depuse la unităţile teritoriale
ale MfP, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
furnizarea datelor celui mai recent exerciţiu

financiar încheiat înaintea depunerii cererii de finanţare este necesar în contextul verificării respectării unor condiţii de eligibilitate, cum ar fi cele referitoare la:
• încadrarea solicitantului în categoria microîntreprinderilor, în conformitate cu Legea nr. 346/2004.
Datele utilizate pentru calculul numărului mediu anual de salariaţi,
cifra de afaceri netă anuală și activele totale sunt
cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor;
• încadrarea solicitantului în categoria întreprinderi în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (uE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
• numărul mediu anual de salariaţi și profitul
din exploatare înregistrate în anul anterior depunerii cererii de finanţare.
totodată, macheta Analiză şi previziune financiară va conţine informaţiile din bilanţurile aferente ultimelor trei exerciţii financiare încheiate,
respectiv 2016, 2015 și 2014, în cazul unei cereri
de finanţare depuse în anul 2017.

În data de 4 ianuarie, a fost aprobată versiunea pentru
consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil Persoane cu dizabilităţi, din cadrul Axei prioritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de Investiţii 8.1, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea
gradului de acoperire cu servicii sociale”, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
Ghidul poate fi consultat pe website-ul Agen-

ţiei - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR
2014-2020 > Program > Axe > Axa 8 - Infrastructură
de sănătate și socială, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum și pe site-ul
programului, www.inforegio.ro.
Eventualele observaţii/comentarii sau propuneri pentru apelul descris în Ghid pot fi transmise
la adresa de e-mail: info@mdrap.ro până în data
de 4 februarie a.c., ora 16:00.

A fost publicat în consultare publică Ghidul specific POR/8/8.1/8.3/B/1,
Grup vulnerabil: Persoane cu dizabilităţi!

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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apelului de proiecte 2.1A Microîntreprinderi
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În data de 28 decembrie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional
a publicat Ghidul specific Priorităţii de investiţii
8.1 „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile
prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” - Grup vulnerabil: Persoane vârstnice.
Acest apel este complementar apelului POCu BunICII COMunItățII – Apelul 1 Servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Solicitanţii de finanţare pot fi: unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public,
entitaţi de drept privat (asociaţii și fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii și
fundaţii, precum și unităţi de cult/ structuri ale
cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute
în România conform anexei la Legea nr. 489 din 28
decembrie 2006), parteneriate între oricare dintre
entităţile menţionate mai sus. Pentru a fi eligibil,
solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică. nu există restricţii cu privire la numărul partenerilor.
În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse
exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28.02.2017, ora 12:00 – 29.08.2017, ora
12:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea
POR 2014 – 2020 > Program > Axa 8, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1285/axa-8-infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum și
pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.
În data de 27 decembrie a fost publicat Ghidul
specific pentru apelurile de proiecte cu titlul
POR/2016/ 3/3.1/B/1/7REGIunI și POR/2016/3/
www.adrmuntenia.ro

3.1/B/1/BI – Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiţii 3.1 „Sprijinirea eficienței
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice,
şi în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B - Clădiri
publice.
În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse
exclusiv prin sistemul electronic MySMIS, în perioada 28.02.2017 ora 10:00 – 28.08.2017, ora 10:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi consultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea
POR 2014 – 2020 > Program > Axa 3, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1280/axa-3-eficienta-energetica//, precum și pe pagina de
internet a programului – www.inforegio.ro.
În data de 23 decembrie, AM POR a publicat
Ghidul specific Priorităţii de Investiţii 2.2 „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate
de producție şi dezvoltarea serviciilor”, în cadrul
Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici şi mijlocii”.
Beneficiari ai fondurilor nerambursabile pentru Prioritatea de investiţii 2.2 vor fi societăţile
constituite în baza Legii nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005, privind organizarea și funcţionarea cooperaţiei, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, care se
încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
(continuare în pagina 7)
http://regio.adrmuntenia.ro
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Ghidul solicitantului
pentru Prioritatea de investiţii 8.1,
Obiectivul specific 8.3 „Creşterea
gradului de acoperire cu servicii
sociale”, Operaţiunea C Grup vulnerabil: Copii,
în consultare publică

În data de 22 decembrie, Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional
a publicat, pentru consultare publică, prima versiune de lucru a Ghidului Solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor în
cadrul priorităţii de investiţii 8.1
„Investițiile în infrastructurile
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”,
Obiectivul Specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C –
Grup vulnerabil: Copii.
Potenţialii beneficiari în cadrul acestui apel de proiecte vor
fi entităţile de drept public implicate în închiderea centrelor de plasament clasice pentru copii, singure sau în parteneriat cu entităţile private acreditate ca furnizor
de servicii sociale pentru copii,
ce au în vedere proiecte privind
dezinstituţionalizarea copiilor din
centrele de plasament clasice.

valoarea minimă a unui proiect este de 200.000 de euro, iar
cea maximă de 1 milion de euro.
Eventualele observaţii sau comentarii la Ghid se pot transmite
la adresa de e-mail: info@mdrap.ro,
până în data de 21 ianuarie 2017.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 –
2020 > Program > Axa 8, link:
http://regio.adrmuntenia.ro/po
r_2014-2020/s1285/axa-8--infrastructura-de-sanatate-si-sociala/, precum și pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.
http://regio.adrmuntenia.ro
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(continuare din pagina 6)
Alocarea financiară pentru
acest apel de proiecte este de
172,94 milioane de euro, regiunii Sud Muntenia revenindu-i
27,22 milioane de euro.
Proiectele propuse trebuie
să cuprindă, în mod obligatoriu, investiţii în active corporale finanţabile prin ajutor de
stat regional. Este opţională includerea în proiect a investiţiilor finanţabile prin ajutor de
minimis și/sau a investiţiilor
finanţabile prin ajutor de stat
regional în active necorporale.
În cadrul acestui apel, proiectele vor fi depuse exclusiv prin
sistemul electronic MySMIS, în
perioada 23.02.2017, ora 12:00 –
23.08.2016, ora 12:00.
Ghidul, împreună cu anexele aferente pot fi cosultate pe
website-ul Agenţiei dedicat implementării POR - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea
POR 2014 – 2020 > Program >
Axa 2, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/ s1279/axa-2--imm/, precum și
pe pagina de internet a programului – www.inforegio.ro.
vă informăm că pe site-ul
Agenţiei a fost publicat calendarul estimat al lansărilor în cadrul
Programului Operaţional Regional
2014-2020. Acesta poate fi consultat pe website-ul Agenţiei http://regio.adrmuntenia.ro,
secţiunea POR 2014-2020 > Program > Documente > Calendare,
link: http://regio.adrmuntenia.ro/
por_2014-2020/s1337/documente/, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.
Reamintim că perioadele sunt
estimate, urmând a fi revizuite în
funcţie de îndeplinirea condiţiilor pentru lansarea apelurilor.
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia şi gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
în data de 13 ianuarie 2016
REGIunEA SuD MuntEnIA

Axă
2
2
3
3
5
5
6
6
7
8

Prioritate
de investiţii

Apel

2.1

POR/2016/2/2.1/A/1

3.1

POR/2016/3/3.1/A/1

2.2

POR/102/2/2

3.1

POR/2016/3/3.1/
B/1/7REGIunI

5.2

POR/2016/5/5.2/1

5.1
6.1
6.1
7.1
8.1

POR/2016/5/5.1/1
POR/2016/6/6.1/1
POR 2016/6/6.1/2

POR/2016/7/7.1/1

P.O.R./8/8.1/8.3/A
/1

Data
închidere
apel

27.01.2017,
ora 12.00
23.08.2017,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 10.00
28.08.2016,
ora 10.00
25.11.2016,
ora 12.00
25.11.2016,
ora 12.00
16.11.2016,
ora 12.00
06.07.2017,
15.00
05.12.2016,
ora 17.00
29.08.2017,
ora 12.00

Alocare
regională
apel
- mil. euro -

36,85
27,22
57,34

nr. proiecte
depuse
239
0

PROIECtE DEPuSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,000

0,000

257,134

214,332

169,690

7

32,104

30,762

26,148

38,53

41

438,483

434,469

425,625

125,09

3

473,786

471,929

462,279

6

83,727

82,039

80,398

45,71
14,16

125,09

15,32
4,22

0
5
0
0

0,000

34,490
0,000
0,000

0,000

33,790
0,000
0,000

0,000

33,114
0,000
0,000

nr. proiecte
respinse
0
0
0

PROIECtE RESPInSE

valoare
totală
- mil. Lei -

valoare
eligibilă
- mil. Lei -

valoare
solicitată
- mil. Lei -

0,000

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

nr. proiecte în
selecţie
239
0

0,000

0,000

2

29,498

28,519

27,949

39

1

130,105

129,722

127,022

0

0,000

0,000

0,000

0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

EvALuARE

0,000
0,000
0,000
0,000

7

167,207
123,511

Procent
acoperire
alocare
regionalăl

101,49%

0,00%

259,180

10,05%

174,830

227,46%

2

567,596

59,07%

6

69,515

0
5
0
0

• Curs Inforeuro ianuarie 2017: 4,5375 lei
• Valoare totală este formată din cofinanţare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile eligibile
(CBCHE), precum și cheltuielile neeligibile ale proiectului.
• Valoarea eligibilă este formată din cofinanţare uE (fEDR) la care se adaugă cofinanţarea de la bugetul de stat (BS), contribuţia beneficiarului la cheltuielile
eligibile (CBCHE).
• Valoarea solicitată este formată din cofinanţare uE (fEDR) și cofinanţarea de la bugetul de stat (BS).
• Alocare apel este suma solicitată confom Ghidului solicitantului calculată în lei la cursul Inforeuro din luna raportării.

www.adrmuntenia.ro

Alocare
regională
apel
- mil. Lei -

207,409
64,251

567,596

19,148

0,00%

51,54%
0,00%

115,66%

0,00%

LEGENDĂ

Apel lansat

Apel deschis
Apel închis

http://regio.adrmuntenia.ro
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În contextul lansării celui de-al doilea apel de
proiecte în cadrul Programului transnaţional Dunărea, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și fondurilor Europene, în calitate
de Autoritate naţională și Punct naţional de Contact, organizează în perioada februarie - martie un
număr de 6 evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte.
Evenimentele vor avea loc, după cum urmează: 2 februarie (Suceava, Hotel Imperium), 22 februarie (București, Hotel Ambasador), 24 februarie
(Constanţa, Hotel Royal), 7 martie (Oradea, Hotel
Astoria), 15 martie (Brașov, Hotel Ambient) și 22
martie (Craiova, Hotel Plaza).
Cel de-al doilea apel de proiecte, ce se va
desfășura în primul semestru al anului 2017, va
avea un buget de aproximativ 60 milioane de euro,
fiind finanţat din fEDR, IPA și EnI, condiţiile specifice urmând a fi prezentate în cadrul evenimentelor.

Programul transnaţional Dunărea 2014-2020
susţine integrarea politicilor din domeniile selectate (inovare și responsabilitate socială, mediu și
cultură, conectivitate și responsabilitate energetică, guvernanţă) în macroregiunea Dunării, prin
proiecte având un parteneriat transnaţional extins,
în conformitate cu prevederile comunitare comune
și în strânsă legătură cu obiectivele Strategiei uE
pentru Regiunea Dunării (SuERD).
Persoanele interesate sunt rugate să completeze formularul de participare indicând evenimentul la care se dorește înscrierea. formularele vor
fi transmise la adresele de e-mail: dunarea@experttours.ro, evenimente-mdrap-t@gsgroup.ro.
Mai multe detalii aflaţi aici - http://www.mdrap.ro/
comunicare/presa/comunicate/programul-transnational-dunarea-2014-2020-evenimente-de-informare-privind-lansarea-celui-de-al-doilea-apel-deproiecte.
Sursa: mdrap.ro

A apărut broşura Fonduri europene 2014-2020
pentru autoritățile publice locale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și fondurilor Europene a realizat, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Ministerul
Culturii, publicaţia electronică fonduri europene 2014-2020 pentru
autorităţile publice locale.
Broșura cuprinde informaţii
detaliate despre sursele de finanţare disponibile la nivelul României
prin programele europene pentru organizaţiile din sectorul public.
Sunt prezentate 17 programe de finanţare, ce însumează peste 100 de priorităţi de finanţare.
www.adrmuntenia.ro

Materialul a fost redactat ca
urmare a solicitărilor de informaţii primite din partea unor primării și consilii judeţene din toată ţara (angajaţi, dar și primari sau
președinţi de consilii judeţene)
care doreau să afle care sunt posibilităţile de finanţare a priorităţilor de investiţii pe care le-au
identificat pentru perioada 2016
- 2020.
Publicaţia va fi actualizată periodic. Pentru a fi la curent cu actualizările, puteţi să vă abonaţi la
newsletter-ul MDRAPfE, conturile de facebook, twitter și Linkedin.
Sursa: mdrap.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

Programul Dunărea 2014-2020:
Evenimente de informare privind lansarea
celui de-al doilea apel de proiecte
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Argeş

Complex de nataţie de 30 miliarde de lei,
la Curtea de Argeş!

10
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Consilierii locali au aprobat, la ultima ședinţă,
includerea în lista investiţiilor finanţate de la bugetul local în anul în curs un obiectiv de investiţii
ce vizează construirea unui complex de nataţie. Suma estimată pentru realizarea sa este de 3.000.000
lei, adică de 30 miliarde de lei vechi și include Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic, Detaliile de
Execuţie și lucrările de construire. „Am promis
acest lucru, pentru că oraşul Curtea de Argeş ducea lipsă de astfel de obiectiv şi consider normal
să ne ținem de promisiune”, a declarat primarul,
precizând că suma estimativă avansată nu va fi depășită și că realizarea va fi una comună, astfel că
meritele trebuie împărţite între toţi aleșii locali.
Sursa: argesexpres.ro

„Let’s Be ECO!”,
concurs de creaţie şi reutilizare creativă

Călăraşi

Prima ediţie a proiectului va consta într-o competiţie dedicată unităţilor de învăţământ din mediul rural. Scopul este susţinerea comunităţilor din
mediul rural prin reutilizarea resurselor. În cadrul
acestuia vor fi distribuite peste 280 de birouri și
alocate în urma disponibilizării aproximativ 600 de
calculatoare. Cele mai implicate 40 de școli vor
primi aproximativ 15 calculatoare sau laptopuri și
7 birouri. Elevii sunt invitaţi să creeze obiecte din
materiale reciclabile și lucrări precum: machete,
planșe și desene. Aceste activităţi au scopul responsabilizării elevilor pentru protejarea mediului
înconjurător și însușirea corectă a conceptului de
deșeu. Creaţiile se trimit sub formă de fotografii
la adresa de e-mail: concurs@letsdoitromania.ro.
jurizarea participanţilor se va realiza de către organizatorii și partenerii proiectului. vor fi luate în
considerare criterii precum creativitatea, originalitatea și complexitatea lucrărilor, dar și nevoia argumentată în formularul de înscriere și numărul de
elevi participanţi raportat la numărul total de elevi
din fiecare unitate de învăţământ înscrisă. Proiectul este organizat de „Let’s Do It, Romania!”, în
parteneriat cu Garda naţională de Mediu. Ateliewww.adrmuntenia.ro

rele de reutilizare creativă și creaţie se încheie pe
28 februarie. Competiţia va ajunge la final pe 30
aprilie.
Sursa: radiovocescampi.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Proiect pentru modernizarea
transportului public în Târgovişte

11

Dâmboviţa

urgenţă. fiecare dintre cele trei staţii de capăt de traseu vor dispune de locuri de parcare, peroane protejate și sisteme de supraveghere video. flota de transport va fi compusă din 24 de autobuze electrice, cu
suficientă autonomie, astfel încât să fie acoperite aproximativ 85% din traseele actuale. Mijloacele de transport vor fi dotate cu panouri de informare și vor asigura confortului pentru pasageri. Proiectul include modernizarea a 30 de staţii, dar și a principalelor trasee din
oraș, pe o lungime totală de 6 kilometri. Prin componenta
soft se va realiza o monitorizare permanentă a mijloacelor de transport, a principalelor puncte de pe trasee,
a staţiilor de capăt și depoului. finanţarea va fi asigurată
din fondurile europene alocate prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4, contribuţia uAt târgoviște fiind de numai 2% din valoarea proiectului.
Sursa: ziardambovita.ro

Două centre pentru persoane vârstnice
au fost date în folosinţă în localităţile Hotarele şi Onceşti
Giurgiu

Două centre pentru persoane
vârstnice au fost date în folosinţă, la
sfârșitul lunii decembrie 2016, în localităţile Hotarele și Oncești din judeţul Giurgiu.
Cele două centre se află în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Giurgiu și au capacitatea de 46, respectiv 18 locuri.
În prezent, în centrul din localitatea Hotarele
beneficiază de servicii sociale 10 persoane vârstnice, iar în centrul din Oncești 8 persoane, fiind în
curs de admitere în cele două centre alte 10 persoane care au depus cereri în acest sens.
Cele două centre oferă condiţii foarte bune,
spaţiile fiind adaptate nevoilor persoanelor vârstnice (camerele au 2, 3 sau 4 paturi, mobilierul este
nou, iar fiecare cameră are baie proprie). În aceste
centre, persoanele vârstnice beneficiază de găzduire, hrană, asistenţă medicală, consiliere psihologică,
activităţi recreative și de petrecere a timpului liber.
Amenajarea celor două centre destinate perwww.adrmuntenia.ro

soanelor vârstnice a fost făcută cu
fonduri europene, prin programul
Regio 2007 - 2013. Astfel, centrul
pentru persoane vârstnice din localitatea Hotarele a fost amenajat
în clădirea în care a funcţionat un
centru de plasament ce fost închis
în anul 2001, clădirea fiind ulterior
reabilitată, modernizată, extinsă și dotată printr-un
proiect cu finanţare europeană derulat de Consiliul
judeţean Giurgiu.
Amenajarea Centrului pentru persoane vârstnice din Oncești a fost realizată prin reabilitarea și
extinderea unei clădiri (fostul Cămin Cultural) din sat.
Misiunea centrelor pentru persoane vârstnice
din cadrul DGASPC Giurgiu este de a asigura pe o
perioadă determinată/ nedeterminată condiţii corespunzătoare de găzduire și hrană, îngrijire personală și medicală, recuperare, readaptare, socializare și petrecerea timpului liber, asistenţă socială
și psihologică pentru persoanele vârstnice.
Sursa: voceagiurgiului.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Primarul municipiului târgoviște, Cristian Stan, a
prezentat, săptămâna trecută, detalii cu privire la
proiectul de îmbunătăţire a infrastructurii de transport public de călători în municipiul reședinţă de
judeţ și de reducere a emisiilor de noxe, prin achiziţionarea de mijloace auto nepoluante. Este un proiect
complex, ce include mai multe componente, valoarea
totală fiind estimată la 20 milioane de euro. Este cel
mai mare proiect european pe care îl propune administraţia publică locală din târgoviște în exerciţiul financiar 2014-2020 și depășește ca valoare toate investiţiile de până acum. vor fi construite un depou și
trei staţii de capăt, pe Calea Ialomiţei, la COS și în locaţia în care funcţionează în prezent AItt. Depoul va
fi construit în proximitatea Complexului turistic și de
nataţie și va dispune de 12 staţii de încărcare cu energie electrică, plus o staţie de încărcare în regim de

Info Regional Sud Muntenia
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Ialomiţa

La sfârşitul lunii ianuarie,
noi investiţii
la Spitalul Judeţean Ialomiţa

Conducerea Spitalului judeţean Ialomiţa a anunţat că la sfârșitul lunii ianuarie instituţia medicală va avea două lifturi noi. „Celelalte urmează
să fie modernizate în cel mai scurt timp posibil!”,
a declarat Mariana Iancu, directorul instituţiei.
uzate fizic și moral, lifturile Spitalului judeţean
au intrat în proces de modernizare. La sfârșitul
anului 2016, 2 dintre cele 4 lifturi au fost oprite,
în prezent lucrându-se la înlocuirea în totalitate a
componentelor fizice ale acestora. „La sfârşitul
lunii ianuarie 2017 vom avea 2 lifturi noi. Celelalte urmează să fie modernizate în cel mai scurt
timp posibil. Este o veste bună şi suntem convinşi
că diferența va fi una semnificativă!”, a declarat
Mariana Iancu, directorul instituţiei. În acest mowww.adrmuntenia.ro

ment, angajaţii Movilift înlocuiesc motoarele vechi
de aproape 40 de ani și instalează un nou panou
de comandă electronică pentru cele două lifturi ce
urmează să fie utilizate la sfârșitul lunii.
valoarea estimată a lifturilor, cele mai moderne instalaţii de pe piaţă, a fost de 800 de mii de
lei, însă, în urma licitaţiei publice desfășurate, contractul de lucrări a fost atribuit pentru suma de 561
de mii de lei. Deși termenii contractuali nu au fost
respectaţi, factura emisă de firma care și-a adjudecat licitaţia, respectiv Ascensorul tehnic Company SRL,
din tulcea, a fost onorată integral. Potrivit informaţiilor oficiale, instalarea noilor lifturi va genera reduceri semnificative ale costurilor de întreţinere.

Sursa: independentonline.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Prahova

Iniţierea de parteneriate public-private
pentru noi investiţii în judeţul Prahova

larea unor proiecte locale cu finanţarea atrasă, cât și
prin sprijinirea societăţilor care fac parte din GAL, de
pe raza fiecărei localităţi. Conform autorităţilor publice locale din Lipănești, deja s-a stabilit o serie de proiecte pentru dezvoltarea localităţilor care fac parte
din GAL, proiecte ce se regăsesc în strategia realizată de
firma de consultanţă.
Grupul de Acţiune Locală valea teleajenului a
obţinut o finanţare în valoare de 1.516.000 de euro.
20% din această valoare reprezintă cheltuieli de funcţionare, pentru ca GAL-ul să își poată desfășura activitatea până la finalul proiectului. Administraţiile locale
pot obţine finanţare pentru achiziţionarea de utilaje,
modernizarea de școli, de grădiniţe și de cămine culturale, dar și pentru alte proiecte de infrastructură, în
limita sumelor disponibile. La rândul lor, societăţile comerciale de pe raza GAL valea teleajenului pot accesa
finanţare atât pentru zona agricolă, cât și pentru zona
non-agricolă, în domeniul prestărilor de servicii,
alimentaţie publică, producţie etc., GAL-ul având un
program bine stabilit, care se regăsește în strategia
de dezvoltare. Sumele atrase sunt decontate prin
Agenţia pentru finanţarea Investiţiilor Rurale.
Sursa: observatorulph.ro

Energie regenerabilă
pentru Ștrandul Vedea din Alexandria

Teleorman

Costurile generate de întreţinerea ștrandului vedea aflat în administrarea autorităţilor locale din municipiul Alexandria ar putea fi reduse prin folosirea
energiei regenerabile. Măsura a fost luată în calcul după ce în urma unei analize s-a ajuns la concluzia că valoarea cheltuielilor înregistrate la ștrandul din municipiul reședinţă de judeţ depășește cu mult suma încasărilor. „Ştradul consumă în jur de şapte miliarde de
lei pe an. Încasările sunt mici. Noi am depus un proiect
pe energie verde. Ar fi o variantă să reducem costurile”, a declarat primarul municipiului Alexandria,
victor Drăgușin. La finalul anului trecut, consiliul local
a aprobat o documentaţie tehnico-economică în faza
de proiectare (Sf) pentru obiectivul de investiţii propus. Prin această decizie s-a ales soluţia reducerii conwww.adrmuntenia.ro

sumului de combustibil prin înlocuirea parţială a necesarului de energie pentru preîncălzirea apei din bazin cu energie solară, deoarece este o formă de energie inepuizabilă și nu implică niciun cost. Schema
funcţională aleasă are în vedere asigurarea unei conlucrări între instalaţia existentă, schema termo-mecanică a centralei termice și instalaţia solară proiectată prin montarea a 48 de panouri solare plane, pe
structura metalică nou construită în incinta amplasamentului. necesarul zilnic de energie termică pentru
încălzirea apei din bazin va fi asigurat în lunile aprilie,
mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, iar
în celelalte luni sistemul clasic de preîncălzire a apei
va ajuta la asigurarea necesarului de căldură.
Sursa: adevarul.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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Iniţierea de parteneriate public-private se dovedește de bun augur pentru șapte primării din Prahova, care, alături de mai multe firme locale, pot accesa
până în 2020 suma de peste 1,5 milioane de euro.
În urmă cu aproape doi ani și jumătate, șapte administraţii publice din Prahova au reușit, alături de mai
multe firme care își desfășoară activitatea pe raza
localităţilor respective, înfiinţarea Grupului de Acţiune Locală valea teleajenului. Din acest parteneriat public-privat fac parte primăriile Măgurele, Lipănești, Gura vitioarei, Bălţești, Gornet, Dumbrăvești și Plopeni,
precum și o serie de societăţi comerciale.
„Începem anul în forță! Grupul de Acțiune Locală
Valea Teleajenului a obținut prima finanțare din fonduri europene în valoare de 109.000 de euro, sumă
ce reprezintă un avans de organizare din totalul de
peste 1,5 milioane de euro! Din acest GAL fac parte
comunele Măgurele, Lipăneşti, Gornet, Gura Vitioarei, Bălteşti, Dumbrăveşti şi oraşul Plopeni”, a fost
anunţul lansat de vasile Diaconu, primarul comunei
Măgurele, localitate în care își are sediul Grupul de Acţiune Locală valea teleajenului.
Scopul Grupului de Acţiune Locală valea teleajenului îl reprezintă dezvoltarea locală, atât prin deru-
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finantare.ro / 13 ianuarie 2017

Ziarul Dâmboviţa / 6 ianuarie 2017

REVISTA PRESEI

Argeșul / 6 ianuarie 2017

vocea Giurgiului / 6 ianuarie 2017

www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

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

Biroul Judeţean ARGEȘ
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţean
Argeș, sediul Consiliului judeţean Argeș: Piaţa
vasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești,
jud. Argeș; 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 și 101, mun. târgoviște, 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. Ploiești, 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 și de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice,
în vederea promovării Programului Operaţional Regional.
Pe lângă aceste noutăţi, se dorește informarea publicului ţintă
despre activitatea instituţiilor membre ale
Reţelei de Informare REGIO Sud Muntenia
și 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, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
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PLOEȘTEANU, Șerban GEORGESCU, Florentin
GEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 16 ianuarie 2017
ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,
în fiecare săptămână, instituţia și activităţile pe care
dumneavoastră le desfășuraţi. 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) și va fi distribuit
electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei de
Informare REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor
judeţene și locale și prefecturilor din regiune,
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei
Publice, reprezentanţilor mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

