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Primul contract de ﬁnanțare semnat
în cadrul Axei prioritare 4, în regiunea Sud Muntenia!
În data de 27 martie, în prezența viceprim-ministrului Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, a
viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, alături de Daniel Cristian Stan, primarul
municipiului Târgoviște, au semnat primul contract de
ﬁnanțare din regiunea Sud Muntenia depus în cadrul
Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane dura‐
bile”, vizând creșterea calității educației.
Primăria Municipiului Târgoviște beneﬁciază de fonduri Regio în condițiile speciﬁce de ﬁnanțare ale Axei prioritare 4, Prioritatea de investiții 4.4 „Investițiile în edu‐
cație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru
dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și
formare”, Obiectiv speciﬁc 4.4 „Creșterea calității infra‐
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structurii în vederea asigurării accesului sporit la edu‐
cație timpurie și sprijinirea participării părinților pe
piața forței de muncă”, Operațiunea „Creșterea calității
infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la
educație timpurie și sprijinirea participării părinților
pe piața forței de muncă”.
Prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii edu‐
caționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și
echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Rază de Soare
din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, administrația locală își
propune să crească gradul de acces al copiilor la educația
timpurie, oferind totodată cadrelor didactice și elevilor
condiții optime de confort și de desfășurare a activităților educative. Astfel, pentru modernizarea, extinderea și dotarea instituției preșcolare menționate, se vor
realiza investiții în valoare totală de 12. 736.052,70.
(continuare în pagina 3)

2

www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro

Info Regional Sud Muntenia #411

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
2014-2020

25 martie • 1 aprilie 2019

(continuare din pagina 2)
Din acestea, peste 6,7 milioane de lei este alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională
(FEDR), peste 1 milion de lei constituie ﬁnanțarea asigurată din bugetul de stat, aproape 160 de mii de lei
reprezentând coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului.
Proiectul va ﬁ implementat în 71 de luni, începând cu
1 aprilie 2016.
Axa prioritară 4 este destinată municipiilor reședință de județ și are alocat un buget de peste 25% din
fondurile ce revin regiunii Sud Muntenia prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). În cadrul
acestei axe, ﬁnanțarea proiectelor de dezvoltare urbană se realizează în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană prin care sunt abordate provocări economice, de mediu, demograﬁce și sociale din orașe.
Având în vedere importanța și complexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune speciﬁce perioadei
2014 – 2020, autoritățile publice locale ce vor implementa strategii integrate de dezvoltare beneﬁciază de
structura de sprijinire a dezvoltării urbane, create la
nivelul ADR Sud Muntenia.
Conform Procedurii Operaționale pentru Dezvoltare Urbană, pentru apelurile de proiecte ale Axei prioritare 4, experții Structurii de Sprijinire a Dezvoltării Ur-
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bane din cadrul Agenției oferă sprijin permanent și
punctual municipiilor reședință de județ în procesul
de pregătire a cererilor de ﬁnanțare aferente obiectivelor speciﬁce ale axei dedicate dezvoltării urbane durabile.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depuse 1.131 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 55 de
aplicații, cu o valoare eligibilă ﬁnanțată din FEDR și
bugetul de stat, de peste 1 miliard de lei, sunt înregistrate în cadrul Axei prioritare 4. În acest context,
administrația municipiului Târgoviște a depus 6 proiecte prin care solicită fonduri de peste 173 de milioane de
lei, dintre care 2 aplicații vizează mobilitatea urbană, pentru revitalizarea urbană au fost depuse 3 proiecte și 1
proiect pentru modernizarea infrastructurii educaționale.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Investiții de peste 2,5 milioane de lei
pentru valoriﬁcarea patrimoniului cultural ialomițean
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Sursă foto Wikipedia

Luni, 1 aprilie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
și Victor Moraru, președintele Consiliului Județean
Ialomița, au semnat contractul de ﬁnanțare pentru
valoriﬁcarea patrimoniului cultural, prin proiectul „Res‐
taurare și conservare Biserica de Lemn Sf. Nicolae”.
Pentru implementarea acestui proiect al cărui
obiectiv general este conservarea, protejarea, promovarea și valoriﬁcarea patrimoniului cultural al județului
Ialomița, Consiliul Județean Ialomița beneﬁciază de
ﬁnanțare europeană nerambursabilă prin intermediul
Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR),
în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătățirea mediului ur‐
ban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă
a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1
„Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural”, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării (SUERD).
Prin această inițiativă ce vizează efectuarea de lucrări speciﬁce privind restaurarea, conservarea Bisericii
de Lemn „Sf. Nicolae” din municipiul Slobozia, amenajarea peisagistică, precum și instalarea iluminatului arhitectural, administrația județului Ialomița intenționează să crească numărul de vizitatori cu 4.346 de persoane.
Pentru atingerea acestui obiectiv, se vor realiza investiții în valoare totală de 2.526.137, 57 lei, din care peste 1,7 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 266 de mii de lei este alocarea din bugetul de stat,
iar aproape 41 de mii de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului. Perioada de implementare a proiectului
este de 74 de luni, începând cu 1 februarie 2016.
Până la acest moment, în regiunea Sud Muntenia
au fost depuse 1.143 de proiecte (inclusiv aplicațiile din
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram-

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia, jud. Ialomița

bursabile în valoare de peste 7,5 miliarde de lei. Dintre
acestea 86 au fost înregistrate la nivelul județului Ialomița, prin care sunt solicitate fonduri de peste 800 de
milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Fonduri nerambursabile în valoare de 7,4 milioane de lei
pentru extinderea Ambulatoriului
din Spitalul Municipal „Anghel Saligny” din Fetești
Astăzi, 29 martie, Liviu Gabriel Mușat, directorul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
alături de Sorin Gaﬁțoi, primarul municipiului Fetești,
au semnat contractul de ﬁnanțare pentru proiectul
„Extinderea și dotarea cu echipamente medicale a
Ambulatoriului din structura Spitalului Municipal
Anghel Saligny‐Fetești”.
În acest context, Primăria Municipiului Fetești, în
calitate de beneﬁciar de fonduri nerambursabile,
primește ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 8 „Dezvoltarea in‐
frastructurii de sănătate și sociale”, Prioritatea de
investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și so‐
ciale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce
privește starea de sănătate și promovând incluziunea
socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la servi‐
ciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile
locale”, Obiectivul speciﬁc 8.1 „Creșterea accesibilității
serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”,
Operațiunea A – „Ambulatorii”.
Prin demersul ce are ca obiectiv extinderea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean
„Anghel Saligny”, administrația din municipiul Fetești,
va reorganiza spațiul aferent Ambulatoriului, va dota
cu mobilier și echipamente atât Ambulatoriul, cât și
Laboratorul de radiologie și imagistică medicală, astfel
încât locuitorii municipiului Fetești să beneﬁcieze de
mai multe specializări medicale, precum și de servicii
medicale la standarde înalte. Din cele 10.692.543,64
de lei, la cât se ridică valoarea totală a proiectului, 7,4
milioane de lei reprezintă fondurile nerambursabile
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alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 3 milioane de lei este contribuția din bugetul de stat, iar peste 200 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului. Proiectul
va ﬁ implementat în 38 de luni, începând cu 15 decembrie 2017.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a înregistrat până în prezent 1.143 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7,5
miliarde de lei. Dintre acestea, 86 de aplicații, având o
valoare eligibilă ﬁnanțată din FEDR și bugetul de stat,
de peste 880 de milioane de lei, provin din județul Ialomița, în cadrul Axei prioritare 8 ﬁind înregistrate 6
aplicații ce au o valoare totală eligibilă de peste 56 de
milioane de lei.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Investiții de peste 40 de milioane de lei
în infrastructura sanitară și educațională
din județul Dâmbovița
Miercuri, 27 martie, în prezența viceprim-ministrului Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene, a
viceprim-ministrului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare alături
de: Daniel Nicolae Comănescu, președintele Consiliului
Județean Dâmbovița, Daniel Cristian Stan, primarul
municipiului Târgoviște, și Sorin Vasile Ioniță, primarul
comunei Gura Ocniței, au semnat patru noi contracte
de ﬁnanțare în valoare totală de 40.695.965,8 lei pentru proiecte de îmbunătățire a infrastructurii sanitare
și educaționale, ﬁnanțate din Programul Operațional
Regional 2014-2020 (POR).
Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de beneﬁciar, a obținut ﬁnanțare nerambursabilă pentru îmbunătățirea infrastructurii sanitare a Spitalului Județean
de Urgență Târgoviște, în cadrul Axei prioritare 8, „Dez‐
voltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea
de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare și
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național,
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regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce pri‐
vește starea de sănătate și promovând incluziunea so‐
cială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreere, precum și trecerea de la servi‐
ciile instituționale la serviciile prestate de comunități”,
Obiectivul speciﬁc 8.1 „Creșterea accesibilității servi‐
ciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar,
în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea
A - Ambulatorii, respectiv Obiectivul speciﬁc 8.2 „Îm‐
bunătățirea calității și a eﬁcienței îngrijirii spitalicești
de urgență”, Operațiunea B – „Unități de primiri urgențe”.
Pe de o parte, investițiile privind „Extinderea și
dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spi‐
talului Județean de Urgență Târgoviște” se ridică la o
valoarea totală de 10.842.794,01 lei din care, peste 7,4
milioane de lei este alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 3 milioane de lei provin din bugetul național, peste 200 de mii
de lei ﬁind coﬁnanțarea beneﬁciarului.
(continuare în pagina 7)
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Cu o perioadă de implementare
de 60 de luni (1 martie 2018 – 28
februarie 2023), proiectul va crește
gradul de accesibilitate a serviciilor
de sănătate puse la dispoziția pacienților din Ambulatoriul Spitalului
Județean de Urgență Târgoviște, prin
extinderea și dotarea acestui compartiment cu echipamente medicale
performante.
Pe de altă parte, creșterea calității și a eﬁcienței
spitalicești de urgență necesită fonduri în valoare totală
de 6.959.825,11 lei. Dintre acestea, peste 4,7 milioane
de lei provin din FEDR, aproape 1,9 milioane de lei
este contribuția din bugetul de stat, în timp ce peste
136 de mii de lei constituie coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului. Astfel, prin extinderea și dotarea Unității
de primiri urgențe din cadrul aceleiași unități medicale,
va crește calitatea actului medical, în timp ce serviciile
de sănătate furnizate vor avea un grad crescut de
eﬁciență. Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și ex‐
tinderea Unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Târgoviște” are o perioadă de
implementare de 54 de luni, începând cu 1 iulie, 2017.
Infrastructura educațională din județul Dâmbovița
va ﬁ modernizată prin investițiile realizate de administrațiile locale din Târgoviște și din Gura Ocniței, urmând
ca personalul didactic și nedidactic, precum și elevii din
unitățile preșcolare și școlare vizate să-și desfășoare activitatea educativă la standarde actuale, stimulându-se
pe această cale învățarea pe tot parcursul vieții.
Astfel, au fost semnate contracte de ﬁnanțare
aferente Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastruc‐
turii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „In‐
vestițiile în educație și formare, inclusiv în formare pro‐
fesională, pentru dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor
de educație și formare”, Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creș‐
terea gradului de participare la nivelul educației tim‐
purii și învățământului obligatoriu, în special pentru
copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”,
apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea
B, respectiv apel dedicat învățământului antepreșcolar
și preșcolar, Operațiunea A.
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin
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extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Șco‐
lii Gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, jud. Dâm‐
bovița”, depus de autoritățile locale târgoviștene are
o valoare totală de 18.496.227,26 lei. Din aceștia, peste 15 milioane de lei este alocarea din FEDR, aproximativ 2,4 milioane de lei provin din bugetul de stat, iar
aproximativ 370 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea
eligibilă a beneﬁciarului. Proiectul va ﬁ implementat
în 61 de luni (4 ianuarie 2016 – 29 ianuarie 2021).
Aplicația „Modernizare, extindere și dotare
Grădiniță cu Program Normal Gura Ocniței și transfor‐
marea în Grădiniță cu Program Normal și Prelungit Gu‐
ra Ocniței, județ Dâmbovița” are o perioadă de implementare de 52 de luni, începând cu 25 iulie 2017, Primăria
Comunei Gura Ocniței realizând investiții în valoare
totală de 4.397.119,52 lei. Din aceștia, peste 3,1 milioane lei sunt alocați din FEDR, aproximativ 489 de mii
de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, iar aproape 75 de mii de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului.
Până la această dată, în regiunea Sud Muntenia au
fost depuse 1.131 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 216
aplicații, cu o valoare solicitată de peste 1,8 miliarde de
lei, au fost depuse de solicitanții din județul Dâmbovița.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Modernizarea infrastructurii educaționale preșcolare
din orașul Azuga, cu fonduri nerambursabile
de peste 1,4 milioane de lei
În data de 27 martie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, reprezentant al
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
și Ciprian George Barbu, primarul orașului Azuga, au
semnat contractul de ﬁnanțare pentru „Modernizare
Creșă cu Grădiniță în oraș Azuga, județul Prahova”.
Primăria Orașului Azuga, în calitate de beneﬁciar,
a obținut ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), în cadrul Axei prioritare 10
„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare,
inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”,
Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creșterea gradului de partici‐
pare la nivelul educației timpurii și învățământului obli‐
gatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de pără‐
sire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului
antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.
Proiectul, cu o perioadă de implementare de 47
de luni (1 aprilie 2017 – 28 februarie 2021), are o valoare totală de 1.847.052,69 lei, din care peste 1,4 milioane de lei sunt alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 227 de mii de
lei provin din bugetul de stat, iar coﬁnanțarea eligibilă
a beneﬁciarului este de aproape 35 de mii de lei.
Prin această inițiativă, administrația locală din orașul Azuga, beneﬁciar de fonduri nerambursabile, își propune să crească gradul de participare la nivelul educației timpurii și să îmbunătățească infrastructura de
educație preșcolară, astfel încât personalul didactic și
nedidactic, precum și cei 73 de copii care frecventează
instituția să beneﬁcieze de un cadru adecvat de desfășurare a activităților educative. Pentru realizarea a-
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cestor obiective care vor avea ca efect creșterea participării populației preșcolare la procesul educațional,
vor ﬁ realizate investiții în îmbunătățirea calității infrastructurii de educație preșcolară.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost înregistrate 1.139 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,2 miliarde de lei. Dintre acestea,
297 de aplicații, cu o valoare eligibilă de aproximativ
1,8 miliarde de lei, au fost depuse de solicitanții din
județul Prahova.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Fonduri Regio de peste 8,2 milioane de lei
pentru construirea unei școli cu clasele I-VIII
în comuna Mănești, județul Prahova

M

iercuri, 27 martie, Mariana Vișan,
director adjunct Organism
Intermediar POR, reprezentant al
Agenției pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, alături de Constantin
Nițoi, primarul comunei Mănești, au
semnat contractul de ﬁnanțare aferent
proiectului „Construire școală P+1 și
anexe, amenajări exterioare,
branșamente, împrejmuire, utilități,
comuna Mănești, județul Prahova”.
Beneﬁciarul de fonduri europene nerambursabile, Primăria Comunei Mănești, a obținut ﬁnanțare prin
Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), în
cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii
educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile
în educație și formare, inclusiv în formare profesională,
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de
educație și formare”, Obiectiv speciﬁc 10.1 „Creșterea
gradului de participare la nivelul educației timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.
Prin acest demers, administrația locală a comunei
Mănești și-a propus ca în perioada 1 mai 2014 – 30
iunie 2021 să asigure o ofertă educațională de calitate
copiilor din comună, inclusiv celor cu risc crescut de
părăsire timpurie a școlii, prin construirea unei școli
cu clasele I-VIII. Astfel, în urma implementării proiectului satul reședință de comună va concentra învățământul primar și gimnazial din comuna și satele componente. În prezent, școala în care se desfășoară procesul
instructiv-educativ nu oferă cadrelor didactice condi-

regio.adrmuntenia.ro
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țiile desfășurării unui proces educațional de calitate, iar
elevii sunt nevoiți să învețe în două schimburi.
Proiectul are o valoare totală de 9.944.969,88 lei,
din care peste 8,2 milioane de lei sunt alocate din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 1,2 milioane lei provin din bugetul de stat, iar
coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului este de aproape
195 de mii de lei.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost înregistrate 1.139 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea, 297 de aplicații, cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,8 miliarde de
lei, au fost depuse de solicitanții din județul Prahova.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 2 aprilie 2019
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ADR Sud Muntenia la Conferința Midterm
și la cea de- a șaptea întâlnire
a Comitetului de coordonare a proiectului UpGradeSME
În perioada 19 - 20 martie 2019, reprezentantul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a
participat la Conferința Midterm, organizată în cadrul
evenimentului „Internaționalizarea IMM‐urilor în era
digitalizării”, și la cea de-a șaptea întâlnire a Comitetului de coordonare a proiectului UpGradeSME, alături
de reprezentanții Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice și ai mediului de afaceri (SC GIC
SA și SC Tris Company SRL), stakeholderi în cadrul grupului de lucru al proiectului, în Stuttgart, Germania.
În cadrul evenimentului privind „Internaționalizarea
IMM‐urilor în era digitalizării”, desfășurat în data de
19 martie, a fost organizată Conferința Midterm ce a
avut ca scop abordarea provocărilor și a oportunităților
procesului de internaționalizare. În acest context, IMMurile din regiunile centrale ale Europei, precum și din
regiunea Dunării au avut posibilitatea de a face schimb
de experiențe în ceea ce privește strategiile de internaționalizare și de a transmite provocările cu care se
confruntă decidenților prezenți la acest eveniment.
În cadrul conferinței au existat trei sesiuni plenare, după cum urmează:
• Internaționalizarea IMM-urilor în era digitalizării –
context în care au avut loc discuții privind modul în care IMM-urile pot să-și desfășoare activitatea cu succes
și să rămână competitive, ținând seama de noua tendință de digitalizare a procesului de lucru;
• Internaționalizarea IMM- Studii de caz – sesiune în
care a fost realizat un forum interactiv; participanții au
putut analiza provocările și succesele celor cinci IMMuri din cinci țări diferite: Slovenia, Croația, Germania,
Ungaria, Portugalia;
• Internaționalizarea IMM-urilor- posibilități de intervenție din partea decidenților politici.
În paralel cu aceste trei sesiuni plenare, s-a desfășurat și o sesiune B2B în cadrul căreia participanții au
avut posibilitatea de a discuta față în față cu reprezentanți ai întreprinderilor mici și mijlocii din UE, cu o atenție deosebită pentru Baden-Württemberg.
Totodată, Conferința Midterm organizată în cadrul
www.adrmuntenia.ro

proiectului UpGradeSME le-a oferit celor prezenți prilejul de a vizita atelierul de inovare MHPLab din Ludwigsburg, vizită ce poate ﬁ considerată o experiență
de învățare pentru reprezentanții IMM-urilor participante și pentru actorii regionali.
Evenimentul destinat internaționalizării IMM-urilor a fost urmat de o reuniune de Capitalizare, desfășurată în cadrul Ariei prioritare 8 a Strategiei Dunării,
organizată de partenerul german al proiectului, Steinbeis Europa Zentrum în colaborare cu Ministerul Economiei, Muncii și Locuinței din Baden-Württemberg și
Liderul de proiect, Panon Business Association din Ungaria.
Cea de-a doua zi a fost dedicată întâlnirii Comitetului de coordonare a proiectului, în care partenerii
au purtat discuții privind detaliile tehnice ale proiectului, ﬁnalizarea Planului Local de Acțiune și închiderea
primei faze a proiectului.
Proiectul UpGradeSME, pe care Agenția îl implementează în calitate de partener, este ﬁnanțat prin
Programul Interreg Europe și vizează îmbunătățirea politicilor din diferite regiuni europene în domeniul dezvoltării competitivității IMM-urilor. Proiectul are o durată de derulare de 5 ani, implementarea acestuia
începând în luna aprilie 2016, urmând a se ﬁnaliza la
sfârșitul lunii martie 2021. Consorțiul ce implementează acest proiect este format de 8 parteneri din 6 țări
europene (Ungaria, România, Germania, Olanda, Portugalia și Spania).
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Întâlnirea stakeholderilor
în cadrul proiectului UpGradeSME,
26 martie 2019
În data de 26 martie 2019, ADR Sud Muntenia,
în calitate de partener, a organizat a șasea întâlnire a
stakeholderilor interesați de revizuirea politicii privind
internaționalizarea IMM-urilor în cadrul proiectului
UpGradeSME – „Îmbunătățirea instrumentelor de po‐
litici pentru susținerea performanțelor IMM‐urilor ino‐
vative”, ﬁnanțat prin programul INTERREG Europe. Evenimentul s-a desfășurat la Târgoviște, județul Dâmbovița.
Întâlnirea stakeholderilor a avut drept scop prezentarea proiectului UpGradeSME, a obiectivului și a
activităților acestuia realizate în prima fază de implementare a proiectului, precum și rezultatelor obținute
ca urmare a implementării activităților proiectului începând cu luna aprilie 2016.
O activitate importantă pe care Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia o realizează în cadrul acestui proiect este de a le aduce la cunoștință
reprezentanților desemnați să facă parte din grupul
actorilor importanți pentru politica de internaționalizare a IMM-urilor, informații cu privire la proiectul UpGradeSME, a activităților, precum și a rezultatelor acwww.adrmuntenia.ro

tivităților proiectului.
La acest eveniment au participat reprezentanți ai
Universității Politehnice București, reprezentanți ai Camerelor de Comerț Argeș și Prahova, dar și reprezentanți din mediul de cercetare și mediul bancar.
Reamintim că în perioada aprilie 2016 – martie
2021, Agenția, prin Serviciul Dezvoltare, implementează, în calitate de partener, proiectul UpGradeSME, ﬁnanțat din programul INTERREG Europe.
Obiectivul principal al proiectului constă în îmbunătățirea politicilor în domeniul internaționalizării
IMM-urilor din regiunile și țările partenere, prin intermediul transferului de cunoștințe și bune practici, în
vederea creșterii competitivității ﬁrmelor.
Proiectul este implementat de un consorțiu format
din 8 parteneri din Ungaria, Germania, Olanda, Spania,
Portugalia și România.
Mai multe detalii despre implementarea acestui
proiect, precum puteți aﬂa contactând Serviciul Dezvoltare,0242/331.769, fax: 0242/313.167, e-mail: programe@adrmuntenia.ro.
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Gabriela Manuela CĂLIN
• 15 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 29 martie, colega noastră Gabriela Manuela CĂLIN, șef Birou Audit intern,
împlinește 15 ani de activitate în Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Cu această ocazie o felicităm și-i mulțumim
pentru responsabilitatea și profesionalismul manifestate în cei 15 ani în cadrul ADR Sud Muntenia!
La Mulți Ani cu reușite pe toate planurile!

Sediul ADR Sud Muntenia,
Călărași, județul Călărași

www.adrmuntenia.ro
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RowAdventure – proiect destinat
dezvoltării turismului în zona
transfrontalieră româno-bulgară
În data de 22 martie a fost organizată conferința de lansare a proiectului „RowAdventure” realizat în parteneriat de Asociația AISSER Călărași,
Asociația „Sport for you and me” (Bulgaria) și Asociația Club Sportiv ACTIS.
Prin acest demers, inițiatorii își
propun să dezvolte turismul în zona
transfrontalieră româno-bulgară, pe
cursul Dunării, exploatând potențialul
natural al ariei, prin promovarea unui
mediu ecologic prietenos și sănătos,
într-un climat curat, în condițiile conservării valorilor culturale și naturale,
ținând cont de eco-sistemul delicat
al Dunării și al peisajului asigurând,
în același timp, dezvoltarea regională
durabilă și oportunități pentru crearea unei economii „verzi” în regiune.
Proiectul „RowAdventure” este
ﬁnanțat în cadrul programului INTERREG V-A România – Bulgaria, Apelul
3, în cadrul Axei prioritare 2 „A Green
Region”, zona de implementare a
proiectului ﬁind regiunea transfrontalieră România – Bulgaria: șapte județe din România: Mehedinți, Dolj,
Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța; opt districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko
Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich.
Prin proiect sunt preconizate ur-

mătoarele rezultate:
• un nou produs turistic integrat
conceput pentru turiștii aventurieri –
excursii de aventură cu caiace și canoe pentru amatori începători, profesioniști, familii, precum și pentru
persoanele cu dizabilități;
• două strategii/studii de îmbunătățire a utilizării durabile a patrimoniului natural și cultural;
• website pentru promovarea produselor turistice integrate;
• o aplicație mobilă cu traseele
de pe Dunăre identiﬁcate în aria eligibilă a proiectului; promovare pe
rețelele de socializare;
• 6.033 de înnoptări în zona transfrontalieră româno-bulgară generate
de crearea noilor produse turistice
integrate;
• două centre turistice operaționale (câte un centru pe ﬁecare parte a
frontierei), dotate complet cu echipamente speciﬁce pentru sporturile de apă;
• 14 acțiuni pilot în zona eligibilă
a programului, ce vor genera în total
400 de înnoptări în aria eligibilă a
proiectului, astfel: patru excursii de
aventură cu caiace;
• patru expediții cu canoe;
• patru excursii cu bărci speciale.
Sursa: observatorcl.info
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Drumeții
de-a lungul Dunării
prin „Green Tour Pro”
Joi, 28 martie, Asociația Club
Sportiv ACTIS Călărași a anunțat lansarea proiectului „Green Tourism Pro‐
ducts”, ﬁnanțat prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria, în
cadrul Axei prioritare 2 „A Green Re‐
gion”. Inițiativa este realizată de Asociația Club Sportiv ACTIS Călărași –
având calitatea de lider – în parteneriat cu Asociația ARETE-SPORT, Vidin
și Asociația pentru Îmbunătățirea Relațiilor Interumane (AIRI) „Harald Gor‐
msson”, Mavrodin.
Din cei aproximativ 500 de mii
de euro, la cât se ridică valoarea totală a contractului, până în ianuarie
2020 vor ﬁ organizate zece acțiuni pilot, utilizându-se echipamentele sportive achiziționate, în vederea promovării noilor produse turistice: șase
expediții experimentale de drumeții
pe malul Dunării, trei în România și
trei în Bulgaria, cu o participare de minimum 20 de persoane pentru ﬁecare expediție, patru trasee de alergare
experimentale, cu o participare de minimum 100 de persoane per traseu.
Astfel, persoanele care îndrăgesc natura, drumețiile și sportul în
aer liber au ocazia să descopere locuri
de o frumusețe aparte, aﬂate în zona
transfrontalieră româno-bulgară, prin
Green Tour Pro.
Sursa: observatorcl.info

„Danube on 2 wheels”!
În data de 22 martie s-a desfășurat, la Călărași, conferința de lansare a
proiectului „Danube on 2 wheels”. Scopul acestui proiect este de a dezvolta
pachetele cicloturistice prin organizarea de evenimente de ciclism de masă,
cu caracter permanent, pentru amatorii de sporturi și de activități recreative, astfel încât patrimoniul natural din
zona transfrontalieră România – Bulwww.adrmuntenia.ro

garia, să ﬁe promovat în mod durabil,
prin ecoturism. Proiectul este implementat de Asociația AISSER, lider de proiect,
în parteneriat cu „Sport for you and me”,
Vidin, și Asociația Club Sportiv ACTIS.
Astfel, cei aproape 498 de mii de
euro, valoarea totală a proiectului, sunt
destinați creării de noi produse turistice integrate. Pe o perioadă de 18 luni
(august 2018 – februarie 2020) vor ﬁ
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organizate 12 acțiuni pilot în zona eligibilă a programului pentru promovarea
noilor produse turistice: 4 excursii experimentale cu bicicletele pe asfalt; 4
excursii experimentale cu bicicletele
oﬀ road; 2 excursii experimentale
pentru familiile cu copii; două excursii
experimentale pentru persoanele cu
dizabilități și asistenții lor personali.
Sursa: obiectiv‐online.ro
regio.adrmuntenia.ro
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INTERREG Europe ﬁnanțează 24 de beneﬁciari români,
în cadrul celui de-al patrulea apel
Cu prilejul celei de-a zecea reuniuni a Comitetului
de monitorizare INTERREG Europe desfășurate în perioada 26-27 martie, la Sinaia, au fost analizate rezultatele celui de-al patrulea apel de proiecte, în cadrul căruia
au fost înregistrate 170 de proiecte, 60 dintre acestea
primind aprobare în contextul acestei reuniuni. Printre
aceste 60 de aplicații ce au fost avizate, 24 aparțin unor beneﬁciari români și au o valoare de peste 3 milioane de euro.
Întâlnirea a reunit experți din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, din țările partenere cu statut
special (Norvegia, Elveția), reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității de Management, ai Autorității de
Certiﬁcare, precum și ai Secretariatului Comun.
Programul INTERREG Europe are ca obiectiv îmbunătățirea aplicării a politicilor și a programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile
pentru creștere economică și a locurilor de muncă și,
după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin
promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi

politici de către actorii de interes regional.
Pentru perioada 2014-2020, programul are un buget de 359 de milioane de euro, din care:
• 322,4 milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregională implementate de partenerii din Uniunea Europeană (partenerii din Norvegia și Elveția vor ﬁ
coﬁnanțați din fonduri naționale de țările respective);
• 15,3 milioane de euro pentru platforme de învățare
de politici publice;
• 21,3 milioane de euro pentru asistența tehnică a programului (conﬁgurare, implementare, monitorizare etc.).
Programul este activ în 30 de țări: cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia. Autoritatea de Management a programului este Franța (prin Regiunea Nord-Pas de Calais), iar Secretariatul Comun are sediul
în Lille. Autoritatea Națională, din partea României, este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin
Direcția Programe de Cooperare Teritorială Europeană.
Sursa: fonduri‐structurale.ro

18 milioane de euro pentru încurajarea consumului de fructe,
legume și lapte în școli
În data de 27 martie , Comisia Europeană a adoptat
bugetul pentru programul de încurajare a consumului de
fructe, legume și lapte în școli. Din cele aproximativ 18
milioane de euro, cât îi revin României, peste 6,8 milioane de euro au ca destinație încurajarea consumului de
fructe și legume în școli, în timp 10,8 milioane de euro sunt
alocate programului de distribuire a laptelui în școli.
Totodată, Comisia Europeană a publicat un raport
www.adrmuntenia.ro

de evaluare prin care se arată că în anul școlar 20172018, aproximativ 159.000 de școli din UE au fost înscrise în acest program, în perioada vizată ﬁind consumate 255.500 de tone de legume și fructe proaspete,
în timp ce 178 de milioane de litri de lapte au fost distribuite elevilor europeni ca urmare a unei alocări de
peste 182 de milioane de euro din bugetul UE.
Sursa: ﬁnantare.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA

Spre „minicanioanele” din Lunca - Teleorman!
Caracterizat drept o vastă câmpie traversată de
ape, județul Teleorman are ca principal punct de
atracție ﬂuviul Dunărea și lunca sa, ﬁind o zonă cu generoase resurse turistice, unele dintre ele neexploatate, altele nedescoperite încă.
Pentru cine este pregătit de drum, chiar și de
unul online, plaiurile teleormănene te atrag prin repere
istorice precum Cetatea Turnu, site-uri și fortiﬁcații ce
datează din Epoca Bronzului (Zimnicea, Orbeasca de
Sus), religioase, dar mai ales geograﬁce, rezervațiile
naturale de pe teritoriul județului ﬁind greu de egalat
la capitolul frumusețe.
Fără a ﬁ o rezervație naturală, Lunca sau faleza
de loess de la Lunca, vizitată de un număr din ce în ce
mai mare de turiști, oferă iubitorilor de drumeții reale
o perspectivă inedită. Aici se întâlnesc, „prăbușindu‐
se” una în cealaltă, Câmpia Română și lunca Oltului,
creând un peisaj de o frumusețe ireală. Delimitarea
dintre ele se face printr-o faleză de loess cu minicanioane supuse unei eroziuni continue din cauza ploilor
și a vântului. Locația cunoscută și sub titulatura „faleza
de loess de la Lunca” își datorează numele rocii sedimentare care arată ca pământul (pentru necunoscători
diferențele sunt insesizabile) și care acoperă toată
Câmpia Română și o parte din podișul Dobrogei.
Până la o eventuală vizită la Marele Canion, vă
puteți bucura de comorile turistice pe care regiunea
Sud Muntenia le deține, cu atât mai mult cu cât sezonul
primăvară-vară este preferat pentru activitățile de
www.adrmuntenia.ro

învățare „altfel”, iar lecția de geograﬁe pe care minicanioanele din Lunca o oferă, este inedită. În prezent,
județul Teleorman oferă condițiile unui turism de tranzit și de agrement, pescuitul și vânătoarea putânduse practica în condiții deosebite, însă grație facilităților
ce sunt pe cale să se creeze la Turnu Măgurele, prin
stabilirea unor zone libere, și a punctului de trecere a
frontierei pe Dunăre, cu bacul, turismul și capacitățile
de cazare vor crește exponențial.
Sursa: 1001calatorii.ro
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Linie nouă de transport în comun
pentru piteșteni!

ARGEȘ

Administrația municipiului Pitești a anunțat înﬁințarea unei noi linii de transport în comun pe ruta Teatrul „Alexandru Davila” – Zooparc Trivale, Grădina Zoologică Pitești ﬁind un punct de atracție pentru toate
vârstele. Inițiativa apare ca soluție pentru aglomerația
înregistrată mai ales în timpul weekendurilor, fenomen
ce generează disconfort vizitatorilor. Astfel, la cerea piteștenilor, reprezentanții autorității locale și-au declarat intenția înﬁințării unei noi linii de transport pe traseul amintit.
În data de 31 martie a fost realizată o simulare cu întoarcere a autobuzului să nu afecteze într-o proporție
scopul de a se veriﬁca dacă accesul se realizează în con- prea mare spațiul de parcare.
diții de siguranță, astfel încât executarea manevrelor de
Sursa: ziarultop.ro

Condiții mai bune de navigabilitate
pe ﬂuviul Dunărea în zona Călărași-Silistra

CĂLĂRAȘI

La sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru granița România-Bulgaria președintele Consiliului Județean Călărași
și primarul municipiului Călărași au
semnat contractul de ﬁnanțare aferent proiectului „Îmbunătățirea sigu‐
ranței navigabilității pe ﬂuviul Du‐
nărea în regiunea transfrontalieră
Călărași‐Silistra” ﬁnanțat în cadrul
Programului Operațional Interreg V-A,
Axa prioritară 1 „O regiune bine con‐
ectată”, Obiectiv speciﬁc 1.1 „Îmbu‐
nătățirea siguranței transportului pe
căile navigabile ﬂuviale și maritime.”
Scopul acestei inițiative este
îmbunătățirea navigabilității în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra, prin infrastructura de întărire
a malurilor, marcarea corespunzătoare a căii navigabile
și folosirea unor mijloace de transport ﬂuvial sigure
între două localități.
Din cei peste 5,9 milioane de euro, la cât se ridică
valoarea totală a bugetului, Consiliul Județean Călărași,
în calitate de lider de proiect, are o alocare de aproape
720 de mii de euro, Primăria Municipiului Călărași, partener, beneﬁciază de peste 3,2 milioane de euro, în timp
ce municipalitatea din Silistra de aproape două milioane de euro.
www.adrmuntenia.ro

În acest context, municipalității călărășene îi revine realizarea următoarelor activități:
• execuția de lucrări de apărare de mal stâng al Brațului Borcea pe toată lungimea promenadei și a aleilor
pietonale (aproximativ 350 ml);
• construcția gării ﬂuviale (din metal și sticlă) și a
pontonului;
• amenajări exterioare (mobilier urban);
• asigurarea utilităților.
Sursa: Primăria Municipiului Călărași
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Spații de parcare reabilitate
pentru târgoviștenii din Microraionul 3

Administrația locală din municipiul Târgoviște a
anunțat ﬁnalizarea lucrărilor de reabilitare a parcării
din Microraionul 3, creându-se astfel aproximativ 84
de noi locuri de parcare. Zona este vizată și prin alte
lucrări de investiți precum reabilitarea și modernizarea
iluminatului public, asfaltarea străzilor, lucrări de reabilitarea a sistemului de canalizare privind preluarea
apelor pluviale, precum și de amenajarea spațiilor verzi.
Prezent la fața locului, edilul orașului a evidențiat
îmbunătățirea aspectului general al cartierului, subliniind totodată că reabilitarea parcării continuă investițiile realizate anterior, anul trecut modernizându-se un
spațiu de joacă, investiții ce vor continua și pe parcursul
acestui an. Lucrările de modernizare a cartierului târgoviștean au alocate un buget de aproximativ 2,5 milioane de lei, sumă ce ar putea să crească, în eventualitatea
apariției unor situații ce presupun costuri suplimentare.
Sursa: jurnaldedambovita.ro

GIURGIU

Lucrările pentru îmbunătățirea conectivității
în euroregiunea Ruse-Giurgiu sunt în graﬁc!

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto opiniagiurgiu.ro

Lucrările privind amenajarea unui sector al Canalului
Sfântul Gheorghe, inițiate în octombrie anul trecut, continuă conform planiﬁcării. Astfel, pentru îmbunătățirea
conectivității regiunii Ruse-Giurgiu se vizează realizarea
următoarelor obiective:
• cheu cu perete de dale din beton pe o lungime de 230 m;
• platformă portuară cu o suprafață totală de 3.377 mp;
• rampă de ridicare ambarcațiuni, cu o lungime de 60 m;
• clădire administrativă și împrejmuire, amplasată către zona de acces în incintă, în imediata apropiere a platformei betonate;
• zonă reparații nave;
• platforma de andocare;
• apuntamente;
• amenajare peisagistică
• drumuri, parcări și spații verzi
Conform site-ului administrației giurgiuvene, obiectivul de investiții „Amenajarea unui sector al Canalului Sfân‐
tul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Eu‐
roregiunea Ruse‐Giurgiu” este derulat în cadrul proiectului
transfrontalier „Dezvoltarea Fluviului Dunărea pentru o mai
bună conectivitate a Euroregiunii Ruse‐Giurgiu cu coridorul
pan‐european de transport Nr. 7”, prin Programul INTER-

REG V-A, România-Bulgaria 2014-202, Axa prioritară 1 „O
regiune bine conectată”. Valoarea obiectivului de investiție
pentru municipiul Giurgiu este de 3 milioane de euro, din
care peste 2,3 milioane sunt alocate prin Fondul European
de Dezvoltare Regională, aproape 357 de mii de euro provin din bugetul de stat, în timp ce aproximativ 315 mii de
euro este contribuția Primăriei Municipiului Giurgiu.
Sursa: Primăria Municipiului Giurgiu
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Inițiative privind ﬁnalizarea
podului peste Ialomița

IALOMIțA

Administrația județeană ialomițeană și-a întărit
poziția privind reabilitarea rutier peste râul Ialomița,
în zona. Anunțul a fost făcut de Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița care a subliniat că
expertiza tehnică și documentația trebuie refăcute. În
prezent, pentru a putea ﬁ rezolvată problema traﬁcului
în zonă în perioada lucrărilor de reabilitare, se încearcă
stabilirea unor variante ocolitoare, mai ales că, în anumite momente ale execuției lucrărilor, când podul va
ﬁ înălțat, circulația va ﬁ închisă pe ambele sensuri.
„Am cerut ca această perioadă să ﬁe cât mai scurtă,
pentru că se iau în calcul ca variante ocolitoare drumul
213 A Bucu – Mărculești – Slobozia – intersecție Bora
și Andrășești – Albești – Buești – Ciulnița…”, a precizat
președintele consiliului județean.
Sursa: obiectiv.net

PRAHOVA

Inițiative pentru modernizarea cartierelor
Pictor Rosenthal și Râfov

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto observatorulph.ro

Una dintre prioritățile administrației ploieștene,
pentru viitorul apropiat, este creșterea calității vieții locuitorilor zonelor marginale ale municipiului, în cartiere
precum Râfov, Pictor Rosenthal sau Mitică Apostol. Scopul comun al acestor inițiative este interconectarea zonelor în ceea ce privește accesul la utilități și transport.
În acest sens, au fost depuse spre evaluare două
proiecte ﬁnanțate prin Programul Operațional Regional
2014-2020 (POR), în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea
dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.3
„Oferirea de sprijin pentru regenerarea ﬁzică, economică
și socială a comunităților defavorizate din regiunile ur‐
bane și rurale”.
Prin proiectul „Regenerare urbană în zona margi‐
nalizată a municipiului Ploiești‐cartier Pictor Rosenthal”,
la intersecția străzilor Pictor Rosenthal și Aleea Berceni,
va ﬁ amenajat un parc de recreere și locuri de joacă pentru copii, vor ﬁ extinse rețelele de canalizare pentru ape
menajere și pluviale și de iluminat public, vor ﬁ modernizate străzile de importanță secundară, inclusiv aleile
pietonale, realizându-se totodată și piste de biciclete,
acolo unde este posibil.
Aplicația „Regenerare urbană în zona marginalizată
a municipiului Ploiești – cartier Râfov” propune construcția unui centru multifuncțional de zi, pentru toate cate-

goriile de vârstă, destinat activităților socio-culturale și recreative, amenajarea unui parc de recreere și locuri de
joacă la intersecția străzilor Traian Săvulescu și Râfov, realizându-se totodată extinderea rețelelor de canalizare și
de iluminat public. De asemenea vor ﬁ modernizate străzile de importanță pietonală, inclusiv aleile pietonale,
construirea de piste de biciclete efectuându-se acolo
unde condițiile o permit.
Modernizarea străzilor vizate va avea ca efect ﬂuidizarea substanțială a traﬁcului în zonele de implementare a celor două proiecte.
Sursa: phon.ro
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GAL Valea Clăniței –
apeluri de proiecte

Î

n data de 29 martie, Grupului de Acțiune Locală (GAL) „Valea Clăniței” a lansat apelurile de
proiecte pentru măsurile M1/1C „Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”,
M3.1/6A „Dezvoltarea activităților non‐agricole în teritoriul GAL” și M3.4/6B „Modernizarea
satelor din cadrul teritoriului”.
Apelul de proiecte aferent măsurii M1/C1 „For‐
mare profesională, informare și difuzare de cunoștințe”
este destinat entităților publice sau private (inclusiv
ONG-uri) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și, după caz, prestează servicii de organizare a activităților de informare, schimb de experiență, în concordanță cu activitățile prevăzute în ﬁșa măsurii.
Submăsura M1/C1 dispune de fonduri de 25.000 de euro.
Pentru „Dezvoltarea activităților non‐agricole în
teritoriul GAL” pot beneﬁcia de fonduri de 110.000 de
euro, cât are alocat măsura M3/6B, microîntreprinderile și întreprinderile neagricole mici existente și nouînﬁințate aﬂate pe teritoriul GAL, precum și fermierii
sau membrii unor gospodării agricole care intenționează să-și diversiﬁce activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul vizat,
în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în
microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor ﬁzice neautorizate.
www.adrmuntenia.ro

Beneﬁciari eligibili ai măsurii M3.4/6B „Moderni‐
zarea satelor din cadrul teritoriului” sunt comunele și
asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare, ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructură de
tip after-school), ONG-uri deﬁnite conform legislației în
vigoare; unități de cult, persoane ﬁzice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective
de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B,
din teritoriul GAL Valea Clănițe. Acestei măsuri îi este
alocată suma de 70.000 de euro. Teritoriul Grupului de Acțiune Locală „Valea Clăniței” acoperă următoarele unități
administrativ teritoriale (comune) din județul Teleorman:
Blejești, Gălăteni, Olteni, Moșteni, Botoroaga, Băbăița,
Crevenicu, Bujoreni, Frăsinet, Vârtoape, Sﬁnțești și Săceni.
Proiectele pot ﬁ depuse până la data de 30 aprilie, ora 17:00.
Mai multe detalii puteți aﬂa accesând link-ul următor:
http://www.valeaclanitei.ro
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obiectiv.net
28 martie 2019

phon.ro
27 martie 2019

fonduri-structurale.ro
28 martie 2019

www.adrmuntenia.ro
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Agenția 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 Județean ARGEȘ
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș,
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea,
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș,
Tel./fax 0248/222.250, E-mail arges@adrmuntenia.ro

Biroul Județean DÂMBOVIȚA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița:
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun.
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018,
E-mail dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în vederea
promovării Programului Operațional Regional.
Pe lângă aceste noutăți, se dorește
informarea publicului țintă despre
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre
cele mai importante evenimente organizate
de acestea în județele regiunii.

Biroul Județean GIURGIU
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Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
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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 Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 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

Biroul Județean 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, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342-100.160,
E-mail oi.poscce@adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în ﬁecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați.
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere 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) și va ﬁ distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune, Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților mass-media de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor dedicate
(portalurilor de știri economice), precum și publicului larg.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

