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Fonduri Regio pentru eﬁcientizarea energetică
a Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”
din municipiul Ploiești
În data de 15 mai a fost semnat contractul de ﬁnanțare pentru proiectul „Eﬁcientizare energetică Școa‐
la Gimnazială George Coșbuc”, depus spre ﬁnanțare de
Primăria Municipiului Ploiești prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3- „Spri‐
jinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eﬁ‐
cienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastruc‐
turile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul
locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.
Prin acest demers, administrația locală are în vedere reducerea emisiilor de carbon prin creșterea eﬁcienței energetice a clădirii publice aferente Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, precum și prin scăderea consumului
de energie din surse neregenerabile. Pentru realizarea
acestui obiectiv, se vor ﬁnanța lucrări de termoizolare
a clădirii, dublate de intervenții ce au ca efect atât eﬁcientizarea consumului de energie pentru iluminat,
cât și valoriﬁcarea resurselor de energie regenerabilă,
instituția școlară urmând să ﬁe dotată cu o pompă de
căldură și panouri fotovoltaice. Astfel, prin realizarea
acestor investiții, elevii și cadrele didactice își vor desfășura activitatea educativă în condiții de confort termic sporit.
Valoarea totală a proiectului destinat creșterii eﬁcienței energetice a Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”
se ridică la 1.773 694,57 lei. Din aceștia, peste 1,4 milioane de lei reprezintă contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 221 de
mii de lei constituie alocarea din bugetul de stat, în timp
ce peste 34 de mii de lei este coﬁnanțarea eligibilă a beneﬁciarului.
În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
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gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului
Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio
302 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9
miliarde de lei. Dintre acestea 18 proiecte depuse în
cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 B,
solicită ﬁnanțare de peste 94 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.

2

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

Info Regional Sud Muntenia #417

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL
2014-2020

14 • 19 mai 2019

Investiții pentru reabilitarea termică
a Grădiniței cu Program Prelungit „Țara Copilăriei”
Miercuri, 15 mai, a fost semnat
contractul de ﬁnanțare aferent proiectului „Reabilitarea termică a
Grădiniței cu Program Prelungit Țara
Copilăriei”, depus spre ﬁnanțare din
Programul Operațional Regional
2014-2020, în cadrul Axei prioritare
3 - „Sprijinirea tranziției către o eco‐
nomie cu emisii scăzute de carbon”,
Prioritatea de investiții 3.1 – „Spriji‐
nirea eﬁcienței energetice, a gestio‐
nării inteligente a energiei și a utili‐
zării energiei din surse regenerabile
în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințe‐
lor”, Operațiunea B – Clădiri publice.
Prin această inițiativă, Primăria Municipiului Călărași, în calitate de beneﬁciar de ﬁnanțare nerambursabilă, are ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon,
crescând eﬁciența energetică a clădirii Grădiniței cu
Program Prelungit „Țara Copilăriei”. Pentru realizarea
obiectivului, vor ﬁ ﬁnanțate lucrări ce vor conduce la
reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, diminuându-se totodată emisiile poluante generate de
producerea, transportul și consumul de energie. Astfel,
prin realizarea acestor investiții, preșcolarii și cadrele
didactice din unitatea de învățământ își vor desfășura
activitatea educativă în condiții de confort la standarde
europene.
Pentru „Reabilitarea termică a Grădiniței cu Pro‐
gram Prelungit Țara Copilăriei” investițiile au o valoare
totală de 3.656.311, 97 lei din care peste trei milioane
de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), aproape 475 de mii de lei reprezintă
contribuția de la bugetul de stat, iar peste 73 de mii
de lei constituie coﬁnanțarea beneﬁciarului. Proiectul
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are o perioadă de implementare de 57 de luni (08.07.
2017 – 31.03.2022).
În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD),
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Călărași, au fost
depuse de solicitanții de fonduri Regio 116 aplicații,
având o valoare solicitată de peste 990 de milioane de
lei. Dintre acestea 16 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 B (inclusiv aplicațiile
SUERD), solicită fonduri de peste 65 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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A fost aprobată versiunea ﬁnală a Ghidului Solicitantului Condiții speciﬁce de accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI
În data de 16 mai, Autoritatea de Management
pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020
a lansat apelul de proiecte POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI destinat reducerii emisiilor de carbon în zonele
urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană.
Ghidul solicitantului conține informațiile speciﬁce
necesare, în vederea deschiderii apelurilor de proiecte
destinate regiunilor Sud Est și Sud Muntenia referitoare
la speciﬁcitatea proiectelor, modalitatea de completare
și de depunere a cererilor de ﬁnanțare, condițiile de
eligibilitate, o descriere a etapelor de evaluare, selecție
și de contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de ﬁnanțare
de către solicitanți.
Depunerea cererilor de ﬁnanțare se face utilizând
sistemul electronic - aplicația MySMIS, începând cu
data de 17 iunie 2019, ora 12:00, iar cererile de ﬁnan-
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țare vor putea ﬁ transmise până la data de 16 octombrie 2019, ora 12:00.
Versiunea ﬁnală a Ghidului solicitantului și Ordinul
de ministru pot ﬁ consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând următorul
link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
sau pe site-ul ministerului inforegio.ro.
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 20 mai 2019
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Întâlnirea transnațională în cadrul proiectului ClusterFY,
organizată de ADR Sud Muntenia!

Î

n perioada 14 – 16 mai, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
calitate de partener în proiectul
ClusterFY, a organizat în orașele Pitești,
județul Argeș și București cea de-a VII-a
întâlnire a Comitetului de coordonare și
Seminarul Interregional al proiectului.
Scopul acestor acțiuni a fost de a prezenta partenerilor externi modul în care se implementează politicile de clustere în România, organizându-se totodată
o vizită de studiu la Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pomicultură (ICDP) Pitești – Mărăcineni, membru activ în cadrul Clusterului IND AGRO POL. În acest
context, prezentarea câmpurilor experimentale aferente institutului, precum și a laboratoarelor de cercetare în care se produce material săditor pomicol și
în care se creează soiuri noi de pomi și arbuști fructiferi,
au fost însoțite de explicațiile oferite de Mihai Coman,
directorul ICDP. De asemenea, în cadrul acestei vizite,
Cornelia Muraru, manager al Clusterului IND AGRO POL,
și Adrian Sandu, secretar general al Asociației Constructorilor de Automobile din România au avut ocazia de a
prezenta repere importante din activitatea clusterelor.
În cea de-a doua zi a evenimentului, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, cu sprijinul
Asociației Clusterelor din România- CLUSTERO, a oferit
partenerilor oportunitatea de a participa la Conferința
Clusterelor Europene 2019, organizată la Palatul Parlamentului, București, în contextul Președinției Româwww.adrmuntenia.ro

niei la Consiliul Uniunii Europene.
În data de 16 mai, a fost organizat Seminarul Interregional privind învățarea de politici despre clustere
și crearea de sinergii cu alte proiecte și programe europene (între Programul INTERREG Europe și Programul Transnațional Dunărea). Totodată, partenerii au
participat la dezbaterea ce a avut ca temă procesul
de internaționalizare și de scalare a întreprinderilor
mici și mijlocii, moderată de Emin Akcaoglu, profesor
în cadrul Universității Beykent, Istambul, Turcia.
Evenimentul a reunit membri din echipa de implementare a proiectului din cele opt țări partenere și
anume: România, Lituania, Olanda, Suedia, Slovacia,
Grecia, Spania și Polonia, dar și reprezentanți din grupurile interesate de revizuirea politicilor privind clusterele.
Proiectul ClusterFY are ca obiectiv principal îmbunătățirea instrumentelor de politică regionale sau
naționale care urmăresc intensiﬁcarea proceselor de
clusterizare, în special în sectoarele legate de tehnologiile generice esențiale (KET), precum și stimularea
cooperării interregionale între/printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea integrării acestora în
lanțurile valorice inovative.
Mai multe detalii despre implementarea ClusterFY, puteți aﬂa de pe website-ul Agenției, secțiunea
Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectulclusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului,
link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/.
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Focus grup de descoperire antreprenorială în domeniile
„Agricultura și industria alimentară”
și „Bioeconomie: dezvoltarea economiei circulare”

A

genția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 23 mai 2019,
începând cu ora 10:00, la Călărași, evenimentul regional – „Focus Grup de Descoperire
Antreprenorială” dedicat dezvoltării „Agriculturii și industriei alimentare” și a domeniului
„Bioeconomie: dezvoltarea economiei circulare”, activitate desfășurată în cadrul proiectului
„Sprijin pentru operaționalizarea strategiilor de specializare inteligentă (RIS3) în regiunile mai
puțin dezvoltate”, ﬁnanțat de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene.
Evenimentul va reuni la aceeași masă reprezentanți ai mediului privat, ai mediului de cercetare, ai
administrației publice locale și ai societății civile în scopul identiﬁcării provocărilor din domeniile menționate
și a posibilelor soluții ce vor contribui la conturarea portofoliului regional de proiecte ﬁnanțate din fondurile
nerambursabile din următoarea perioadă de programare 2021–2027, precum și la trasarea priorităților de
dezvoltare antreprenorială în domeniile de specializare
inteligentă, ce vor contribui la fundamentarea viitoarelor programe operaționale de la nivel național.
Discuțiile în cadrul grupurilor de lucru în domeniile „Agricultură și industrie alimentară” și „Bioeco‐
nomie: dezvoltarea economiei circulare”, se vor baza
pe următoarele subdomenii:
• Agricultură de precizie;
• Alimente funcționale- noi produse alimentare săwww.adrmuntenia.ro

nătoase și îmbogățite nutrițional;
• Bionanotehnologii și biotehnologii medicale și
farmaceutice;
• Biotehnologii în agricultură;
• Biotehnologii industriale- energie curată și eﬁcientă;
• Biotehnologii orientate către protecția mediului,
reducerea poluării și recuperarea deșeurilor.
Astfel, ADR Sud Muntenia își dorește să încurajeze
noi căi de dezvoltare economică sustenabilă, prin care
să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii, susținătorii locali și regionali să descopere provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte idei de proiecte, idei
ce vor putea ﬁ ﬁnanțate cu prioritate prin următoarele
programele operaționale pentru perioada 2021 – 2027.
Persoanele interesate să participe la acest eveniment
se pot înscrie accesând următorul link: https://forms.gle/HkiBXs8vdDYrgXhy6.
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ADR Sud Muntenia la cel de-al patrulea atelier de lucru
privind Sprijinul Orientat S3 ‐ Activități Orizontale
În data de 14 mai 2019, un expert al Agenției
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a participat
la cea de-a IV-a întâlnire privind „Sprijinul Orientat
Strategiilor de Specializare Inteligentă ‐ Activități Ori‐
zontale”, desfășurată la Barcelona, Spania.
Evenimentul a fost organizat de Centrul Comun
de Cercetare al Comisiei Europene și a avut ca obiectiv
dezvoltarea unei înțelegeri comune a „Monitorizării și
evaluării S3”, cu accent pe conceptele de open data și
open government și aducerea organismelor tehnice,
mai aproape de evaluatori, precum și de a construi
capacitatea necesară de a colabora mai eﬁcient cu
evaluatorii în scopul de a pregăti viitoarea perioadă
de programare 2021-2027.
Întâlnirea a reunit reprezentanți ai autorităților
de management și ai organismelor intermediare din
Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Bulgaria, România și
Ungaria și a constituit un bun prilej de a discuta și lucra interactiv, având la bază propunerile Comisiei Europene din regulamentul privind Dispozițiile comune
(RDC) pentru perioada de programare 2021-2027, în
contextul unei bune guvernări pe baza strategiilor
naționale și regionale de specializare inteligentă, ﬁind
inclusă ca o condiție favorizantă pentru obiectivul politic „O Europă mai Inteligentă prin transformare eco‐
nomică inovatoare și inteligentă”.
În prima parte a agendei, reprezentanți ai Academiei SIRIS au prezentat conceptele de open goverwww.adrmuntenia.ro

nment data, open science și open innovation, în contextul evaluării și monitorizării „Strategiei de specia‐
lizare inteligentă”.
Evenimentul s-a desfășurat în prima parte pe trei
grupuri de lucru, în care au fost reiterate conceptele
de open data, open science și open innovation, discutându-se implicațiile acestora în RIS3 și cum pot acestea contribui la evaluarea strategiei, identiﬁcându-se
astfel limitările și provocările transversale. A doua parte
a zilei a fost urmată de un exercițiu participativ, în care
cei prezenți au lucrat în patru grupuri, explorând modalitățile de evaluare a strategiei.
De asemenea, trebuie menționat faptul că prin
proiectul „Targeted Support to RIS3 in Romania”, Centrul Comun de Cercetare acordă sprijin agențiilor de
dezvoltare regională pentru pregătirea următorului
exercițiu ﬁnanciar 2021-2027.
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

UE ar putea crește
bugetele
pentru programele
Erasmus+
și Orizont 2020

S-a modiﬁcat Ghidul solicitantului
pentru e-guvenare
și interoperabilitate,
aferent Programului Operațional
Competitivitate
În data de 14 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate
2104 – 2020 a modiﬁcat Ghidul
solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 –
„Consolidarea și asigurarea inter‐
operabilității sistemelor informa‐
tice dedicate serviciilor de e‐guvernare
tip 2.0 centrate pe evenimente din
viața cetățenilor și întreprinderilor,

dezvoltarea cloud computing gu‐
vernamental și a comunicării media
sociale, a Open Date și Big Data” –
secțiunea e-guvernare și interoperabilitate, din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.
Sinteza principalelor modiﬁcări poate ﬁ consultată pe site-ul:
fonduri-structurale.ro.
Sursa: fonduri‐structurale.ro

Granturi Google pentru proiecte educative
antiextremism
ONG-urile, universitățile, instituțiile de cercetare, precum și
companiile private ce desfășoară
programe sociale pot accesa fondul
de 10 milioane de euro pentru proiectele cu impact social în combaterea extremismului sau pentru
protecția online și oﬄine a minorilor, ﬁnanțat de The Google.org Im‐
pact Challenge on Safety. Astfel,
ﬁnanțatorul va acorda granturi cu
o valoare cuprinsă între 50.000 și
un milion de euro pentru proiecte
axate pe combaterea urii și a extremismului, atât online, cât și ofwww.adrmuntenia.ro

ﬂine, și pe sprijinirea tinerilor și a
familiilor acestora pentru a deveni
cetățeni digitali mai bine informați,
așa cum reiese din prezentarea oﬁcială a programului.
Proiectele depuse spre vor ﬁ
evaluate după următoarele criterii:
impact, inovație, fezabilitate, scalabilitate.
Cei interesați pot depune aplicații în perioada 15 mai – 28 iunie
2019, rezultatele selecției de proiecte vor ﬁ anunțate în prima parte
a anului 2020.
Sursa: startupcafe.ro
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Erasmus+ și Orizont 2020, programe emblematice ale Uniunii Europene, ar putea primi o suplimentare a bugetului pentru anul în curs,
de 100 de milioane de euro, la propunerea Comisiei Europene. Prin
suplimentarea acestor fonduri se
va consolida răspunsul Uniunii
Europene în fața unor provocări
majore cum ar ﬁ schimbările climatice și adaptarea sectorului educației la nevoile pieței forței de
muncă. Astfel, din cele 100 de milioane euro suplimentate, 80 de
milioane euro vor ﬁ destinate sprijinirii cercetării în domeniul climei
în cadrul programului Orizont 2020,
programul de cercetare și inovare
al UE.
Fondurile vor contribui la realizarea obiectivului ambițios de alocare a unui procent de 35% din
bugetul programului Orizont 2020
pentru cercetarea în domeniul climei. Restul de 20 de milioane euro vor sprijini programul UE pentru
educație, formare, tineret și sport
în Europa, Erasmus+. Această alocare va contribui, de asemenea,
la crearea de universități europene, o nouă inițiativă a UE care va
constitui o piatră de temelie a spațiului european al educației până
în 2025.
Până în 2021, UE își propune
să înﬁințeze 12 universități europene care să le permită studenților să obțină o diplomă prin combinarea studiilor în mai multe țări
ale UE, contribuind astfel la competitivitatea internațională a universităților europene în UE și în întreaga lume.
Sursa: adevărul.ro
regio.adrmuntenia.ro
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Povestea unei lumi apuse – Sultana, Malu Roșu,
județul Călărași

F

ără a începe cu „a fost odată...”, deși
tentația există, călătoria prin regiunea
noastră se oprește de această dată „pe
un picior de plai” surprins într-un timp
chiar de poveste ...
Considerat de specialiști unul dintre ele mai spectaculoase situri arheologice din țară, acest „picior de
plai” a fost primul asupra căruia s-au efectuat, încă
din anul 1923, cercetări științiﬁce pentru studiul culturii
Gumelnița, săpăturile scoțând la lumină fascinante
obiecte din preistoria României, ﬁind situat pe raza județului Călărași, în satul Sultana, comuna Mănăstirea.
Astfel, pe terasa înaltă a Mostiștei, într-o zonă cu
o pânză freatică abundentă și depozite de loess ce depășesc 20 de cm grosime s-a ascuns, de-a lungul timpului, o așezare preistorică de tip tell de acum 6.000
de ani, epocă în care pe cursul Dunării înﬂorea o civilizație ale cărei vestigii uimesc și în prezent. Este
vorba de cultura Gumelnița care, alături de cultura Cucuteni- Tripolie, reprezintă apogeul societății umane din
Europa, în a doua jumătate a mileniului al IV-lea, î.Hr.
Cercetătorii de la Muzeul de Istorie din București
au scos la lumină o așezare rurală, o serie de locuințe
de suprafața, de doua sau trei camere, incendiate și
abandonate. Acestea spun povestea unei civilizații avansate pentru momentul ei istoric, acum mai bine
de șase milenii. Comunitatea de vânători și cultivatori
de grâne, țesători, vindecători și meșteri talentați a
lăsat dovezi numeroase ale unei culturi complexe.
De aproape o sută de ani de când au început săpăturile la Malu Roșu, descoperirile au transformat siwww.adrmuntenia.ro

tul într-o vedetă a cercetărilor arheologice. Cele mai
multe piese de tezaur din ceramica au fost descoperite
aici în anii '80, printre care vasul cu îndrăgostiți, cel cu
lalele sau vasul cu cap de rață s-au impus ca valoare.
Dintre toate, vasul cu îndrăgostiți a atras atenția și interesul cercetătorilor. Studiile comparative moderne nu
au reușit să lămurească utilitatea acestuia și nici împrejurările creării lui. În mod surprinzător, un vas similar
a fost descoperit la Hodica, Bulgaria, singurul element
care diferențiază cele două vase este registrul de decor
interior; dacă vasul descoperit în Sultana este ornamentat cu romburi, cel din Bulgaria – cu motive liniare.
Povestea merge mai departe... În satul Sultana
sub vegetația rustică, vestigii ale acestei lumi apuse
așteaptă, poate, să ﬁe descoperite, să ﬁe scoase la lumină pentru ca povestea pe care turiștii interesați de
urmele civilizației umane de acum mai bine de șase
milenii, să ﬁe completă.
Sursa: historia.ro
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Dotări „smart” pentru mijloacele de transport
în comun din municipiul Pitești

În municipiul Pitești plata în
mijloacele de transport public se
poate face prin intermediul cardurilor contactless, în urma unei soluții
puse la dispoziția călătorilor de o
bancă și un operator de telefonie.
Astfel, călătoria achitată prin
folosirea cardului este echivalentă,
din punctul de vedere al costului,
cu un bilet. Prin această inițiativă,
Piteștiul devine al șaptelea oraș din
România care aplică acest mod de
achitare a călătoriilor.
Directorul ﬁrmei responsabile
cu transportul public a dat asigurări
că până la data de 1 iunie toate autobuzele ce intră pe trasee vor dispune de echipamentul necesar efectuării plății cu cardul. Noul sistem
de plată va funcționa în paralel cu vechile compostoare, astfel încât serviciul de transport în comun să
ﬁe accesibil unui număr cât mai mare de beneﬁciari.
Potrivit administrației locale, eforturile de modernizare a mijloacelor în comun vor continua, intențiile
autorităților ﬁind de a achiziționa 40 de autobuze elec-

CĂLĂRAȘI

trice și 20 de autobuze hibride, de modernizare a
stațiilor de autobuz, precum și de semaforizare inteligentă, monitorizare video sau sistem de e-ticketing,
astfel încât transportul în comun să devină o alternativă
din ce în ce mai prezentă în alegerile piteștenilor.
Sursa: ziarulargesul.ro

Pescarii dunăreni
vor avea un club în municipiul Călărași!

www.adrmuntenia.ro
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Sursă foto: asociatiagolovita.ﬁles.wordpress.com

Amatorii de pescuit aﬂați pe raza județului Călărași, și nu numai, vor beneﬁcia de un club ca urmare a
contractului de ﬁnanțare semnat de administrația publică locală. Proiectul „Promovarea incluziunii sociale
prin înﬁințarea unui club al pescarilor dunăreni din
municipiul Călărași” primește ﬁnanțare europeană
prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri
Maritime 2014-2020, Prioritatea 4 a UE – „O ocupare
a forței de muncă și o coeziune teritorială sporită”,
Măsura 2.1 – „Promovarea și valoriﬁcarea produselor
și activităților speciﬁce zonei”. Astfel, pentru reabilitarea, consolidarea și modernizarea clădirii din Parcul
Central (zona Jirlău) se vor ﬁnanța investiții de peste 1,6
milioane de lei, proiectul având o durată de implementare de 19 luni.
Sursa: editia.ro
regio.adrmuntenia.ro
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O nouă grădiniță
în comuna Tătărani!

În comuna dâmbovițeană Tătărani a fost inaugurată o grădiniță construită și dotată după standardele
promovate de Uniunea Europeană. În acest context,
standardele europene vor caracteriza și activitatea cadrelor didactice destinată preșcolarilor înscriși în această unitate de învățământ.
Investițiile efectuate se ridică la o valoare de 155.000
de euro accesați din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, gestionat de Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale.
Astfel, grădinița dispune de două clase spațioase
și luminoase, dotate corespunzător, sală de mese, sală
de sport, cabinet medical și grupuri sanitare. Totodată,
în curtea grădiniței a fost amenajat un loc de joacă
utilat cu echipamente destinate petrecerii timpului
într-un mod plăcut și sănătos.
Sursa: incomod‐media.ro

S-a ﬁnalizat proiectul de instruire destinat
administrației din județul Giurgiu și districtul Ruse

GIURGIU

Proiectul „Program avansat transfrontalier de in‐
struire pentru administrația județului Giurgiu și dis‐
trictul Ruse” derulat de Consiliul Județean Giurgiu, în
calitate de lider al parteneriatului pe care l-a realizat
cu Prefectura Districtului Ruse și Municipalitatea țenovo, a ajuns la ﬁnal. Demersul a primit ﬁnanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Interreg V-A
România – Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 5 – „O
regiune eﬁcientă”, Obiectivul speciﬁc 5.1 „Sporirea
capacității de cooperare și eﬁcienței instituțiilor publice
în context transfrontalier”.
Aplicația a atras fonduri cu o valoare totală eligibilă de 440.393,19 euro, din care peste 373 de mii de
euro au constituit ﬁnanțarea nerambursabilă acordată
din FEDR, peste 57 de mii de euro au fost alocați din
bugetul de stat, coﬁnanțarea beneﬁciarilor ﬁind de
aproximativ 8.800 de euro.
Acest demers a avut ca obiectiv creșterea capacității de cooperare între autoritățile publice din județul
Giurgiu și districtul Ruse, prin profesionalizarea personalului și crearea unui cadru comun de cooperare în
domeniile de interes comun. Implementarea proiectului a avut ca rezultate sporirea capacității de coopewww.adrmuntenia.ro

rare și a eﬁcienței instituțiilor publice în contextul CBC,
care va conduce la un nivel mai înalt de coordonare a
instituțiilor publice din zona eligibilă și la o mai bună
calitate a acțiunilor administrative legate de accesarea
fondurilor UE pentru zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse, aducând beneﬁcii unui număr de aproximativ 515.000
de locuitori ai județului Giurgiu și districtului Ruse.
Sursa: stirigiurgiu.ro
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Delegațiile Erasmus+ din patru țări,
prezente în municipiul Fetești

În această perioadă, în municipiul Fetești sunt
prezente delegațiile a patru țări partenere în cadrul proiectului internațional Erasmus+ „Let’s become language
friendly schools” la care Liceul Teoretic „Carol I” participă. Schimbul cultural și transferul de bune practici
sunt doar două dintre obiectivele proiectului inițiat de
școlile partenere din Bulgaria, România, Spania și Turcia. Astfel, elevii vor realiza schimburi de idei, vor descoperi noi sisteme de educație, noi culturi, tradiții și stiluri de viață, mai ales prin învățarea reciprocă. De
asemenea, își vor consolida valori precum solidaritatea,
democrația, prietenia.
Cele patru delegații au primit din partea autorităților ialomițene daruri cu simboluri naționale, oaspeților oferindu-li-se totodată excursii la obiective turistice reprezentative din județul Ialomița.
Sursa: agendaialomiteana.ro

PRAHOVA

Administrația județului Prahova pas important în managementul integrat
al deșeurilor!

Miercuri, 15 mai, Consiliul Județean Prahova a semnat contractul de concesionare a activității de operare
a Stației de Sortare a Deșeurilor Boldești – Scăeni și a
Stației de Tratare Mecano - Biologică a Deșeurilor Biodegradabile Ploiești. Astfel, în cel mult 60 de zile, cele
două stații realizate în cadrul inițiativei „Sistemul de
management integrat al deșeurilor în județul Prahova”
vor deveni operaționale, asigurând atingerea obiectivelor și a țintelor legislative în conformitate cu prevederile
Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană.
Prin ﬁnalizarea proiectului de management integrat al deșeurilor se vor reduce cantitățile de deșeuri
reziduale provenite din municipiu și depozitate pe
rampe, se vor diminua cantitățile de deșeuri biodegradabile din grădini, parcuri, piețe, obținându-se compost
de bună calitate. De asemenea, deșeurile vor ﬁ colectate selectiv, asigurându-se atingerea țintelor privind reciclarea și valoriﬁcarea deșeurilor de ambalaje, reușindu-se totodată trecerea la o nouă etapă de valoriﬁcare
a acestora, și anume obținerea energiei din deșeuri.
Cele două obiective de sortare și tratare a deșeurilor au fost ﬁnanțate prin fonduri europene. Astfel,
www.adrmuntenia.ro

pe de o parte, Stația de Sortare a Deșeurilor Reciclabile
Boldești - Scăeni, ﬁnanțată din Programul Operațional
Sectorial de Mediu 2007 – 2013 cu peste 16 milioane
de lei, are o capacitate de 50.000 de tone pe an. Pe de
altă parte, Stația de Tratare Mecano-Biologică Ploiești,
obiectiv ﬁnanțat de Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 cu peste 51 de milioane de lei,
are o capacitate totală de 150.000 de tone pe an, din
care 147.000 pe an deșeuri reziduale și 3000 de tone
pe an deșeuri biodegradabile.
Sursa: ziarulprahova.ro
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Finanțare pentru dezvoltarea locală
a zonei pescărești FLAG Dunărea de Sud

TELEORMAN

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit
Dunărea Sud implementează proiectul „Strategia de
dezvoltare locală (SDL) zonei pescărești FLAG Dunărea
de Sud”, ﬁnanțat prin Programul Operațional pentru
Pescuit și Afaceri Marine 2014-2020 (POPAM), Prioritatea Uniunii 4 – „Creșterea gradului de ocupare a
forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale”, în cadrul măsurii III.2 – „Punerea în aplicare a strategiilor
de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea
comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare)”
- Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit.
Astfel, pentru a ﬁ valoriﬁcate toate punctele speciﬁce zonei grupului de acțiune locală și, implicit, pentru a dezvolta în mod echilibrat acest teritoriu, au fost
stabilite următoarele obiective speciﬁce:
• diversiﬁcarea activităților în scopul suplimentării
veniturilor familiilor de pescari crearea de locuri de
muncă prin stimularea investițiilor în turismul cu spewww.adrmuntenia.ro

ciﬁc pescăresc și valoriﬁcarea produselor pescărești;
• încurajarea investițiilor care își propun sporirea
atuurilor de mediu și promovarea patrimoniului natural, cultural și istoric;
• funcționarea și implementarea eﬁcientă a strategiei GAL-ului.
Obiectivele SDL abordează toate cele cinci obiective strategice ale POPAM 2014-2020, ﬁind adaptate
nevoilor și priorităților teritoriului, demonstrându-se
caracterul integrat al strategiei.
Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit
Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, are
ca obiectiv principal dezvoltarea economică, socială și
de mediu a zonei pescărești din comunele Bujoru,
Crângu, Dracea, Fântânele, Izvoarele, Lisa, Năsturelu,
Pietroșani, Seaca, Traian, Viișoara și orașul Zimnicea, cu
un accent special pe dezvoltarea sectorului pescăresc
și valoriﬁcarea producției de pește pe piața locală.
Sursa: ziarulmara.ro
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REVISTA PRESEI

Actualitatea de Călărași
15 mai 2019

phon.ro
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Date de contact

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

EDITOR

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu,
B-dul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, E-mail giurgiu@adrmuntenia.ro
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Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
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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: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6,
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.

