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Evenimentul regional „Focus Grup de Descoperire
Antreprenorială” destinat domeniilor agricultură,
industrie alimentară și bioeconomie

A

stăzi, 23 mai, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia
a organizat, la sediul central din Călărași,
evenimentul regional „Focus Grup de
Descoperire Antreprenorială”, privind
dezvoltarea domeniilor agricultură,
industrie alimentară și biochimie dezvoltarea economiei circulare.
Acțiunea este a treia din seria celor destinate planiﬁcării
strategice aferente perioadei 2021 – 2027, prin procesul de
descoperire antreprenorială. Inițiativa Agenției a reunit
reprezentanți ai mediului privat, ai mediului de cercetare, ai
administrației publice locale, precum și ai societății civile.
În cadrul celor două componente ce au structurat
această întâlnire, sesiunea plenară și activitatea pe grupuri
paralele de descoperire antreprenorială, a fost prezentată
„Strategia pentru dezvoltare inteligentă a regiunii Sud Mun‐
tenia” și un proiect de cercetare din domeniul industriei alimentare, ce a valoriﬁcat o componentă de inovare. De asemenea, cu sprijinul experților din cadrul Serviciului Dezvoltare
au fost identiﬁcate principalele provocări din domeniile
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menționate și propuneri 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, elemente fundamentale ale viitoarelor programe operaționale naționale.
Prin organizarea acestui eveniment, ADR Sud Muntenia și-a propus să încurajeze descoperirea unor căi noi 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 inedite ce vor putea ﬁ ﬁnanțate în viitoarea perioadă.
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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Seminar de informare destinat orașelor din Sud Muntenia
care au în vedere reducerea emisiilor de carbon
pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă
În data de 28 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia a organizat seminarul de informare privind
promovarea oportunităților de ﬁnanțare nerambursabilă din
cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 (POR),
pentru sprijinirea tranziției spre o economie cu emisii reduse
de carbon. Discuțiile purtate în cadrul evenimentului au vizat
Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e, „Promo‐
varea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon
pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane,
inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate ur‐
bană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”,
Obiectiv speciﬁc 3.2, „Reducerea emisiilor de carbon în zonele
urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Evenimentul găzduit de Consiliul Județean Ialomița a
reunit reprezentanți ai autorităților locale din orașele și municipiile din regiunea Sud Muntenia (altele decât municipiile
reședință de județ). În cadrul acțiunii, aceștia au primit date
relevante privind criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare
a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții
care au ca scop tranziția spre o economie cu emisii reduse de
carbon, pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, prin
respectarea cerințelor privind complementaritatea și abordarea integrată a activităților sau a cererilor de ﬁnanțare.
Pentru acest apel necompetitiv de proiecte, regiunii
Sud- Muntenia îi este alocat un buget de peste 24,8 milioane
de euro. Solicitanții de fonduri nerambursabile își pot depune
cererile de ﬁnanțare în perioada 17 iunie – 16 octombrie, ora
12:00, prin intermediul aplicației electronice MySmis.
Beneﬁciarii eligibili ai acestui apel de proiecte pot ﬁ: unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, deﬁnite conform Legii nr. 215/2001 Legea administrației publice locale, republicată, cu modiﬁcările și completările ulterioare, precum și
parteneriatele dintre unitățile administrativ teritoriale eligibile.
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Prin organizarea acestui seminar de informare, ADR Sud
Muntenia continuă procesul de promovare a oportunităților
de ﬁnanțare active în cadrul POR la nivelul regiunii și de sprijinire a potențialilor beneﬁciari ai programului Regio, prin informarea lor constantă cu privire la modalitatea de accesare
a fondurilor nerambursabile alocate regiunii noastre. Astfel,
obiectivul Agenției este de a crea premise cât mai bune pentru
ca solicitanții să aplice cu proiecte de investiții pe POR 2014 –
2020, care să determine astfel creșterea gradului de absorbție
a fondurilor europene în cadrul programului Regio.
Până în prezent, la nivelul regiunii Sud- Muntenia s-a depus un număr total de 1.165 de aplicații ce au o valoare solicitată a fondurilor nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei.
Dintre acestea s-au semnat contractele de ﬁnanțare pentru 563
de proiecte, având o valoare solicitată de peste 3,9 miliarde 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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ADR Sud Muntenia, o nouă inițiativă
în sprijinul beneﬁciarilor de fonduri Regio!

A

genția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, prin intermediul
Direcției Organism Intermediar POR, a
organizat în data de 24 mai, la sediul
central din Călărași, o nouă întâlnire cu
scop instructiv destinată beneﬁciarilor
de fonduri europene nerambursabile.

chise în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea compe‐
titivității întreprinderilor mici și mijlocii” aferente POR.
Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR
Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneﬁciarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de
aceștia să determine creșterea competitivității econoLa seminarul de instruire au luat parte reprezen- mice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunitanții mediului de afaceri care au primit recomandări tăților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării meprivind întocmirea materialelor de publicitate în con- diului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.
formitate cu Manualul de identitate vizuală, elaborarea
cererilor de rambursare și efectuarea de achiziții, în
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de urgență emise pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
de Autoritatea de Management pentru Programul Ope- implementarea acestui program.
rațional Regional 2014 – 2020, respectiv măsuri refeMai multe detalii despre posibilitățile de ﬁritoare la procesul de monitorizare a proiectelor.
nanțare prin Programul Operațional Regional 2014 –
Evenimentul inițiat de ADR Sud Muntenia a fost 2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat
destinat beneﬁciarilor de fonduri Regio din Sud Mun- implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia care au valoriﬁcat oportunitățile de ﬁnanțare des- tenia, regio.adrmuntenia.ro.
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Fonduri Regio pentru punerea în valoare
a Bisericii Sf. Nicolae din satul Mironești, județul Giurgiu
Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Mihai-Marian Muscariu, starețul Schitului Mironești, au semnat în data de 23
mai contractul de ﬁnanțare aferent proiectului „Consoli‐
dare, restaurare Biserica Sf. Nicolae, Mironești, com.
Goștinari, realizare corp anexă – lumânărar pangar, grup
sanitar, spațiu tehnic și turn clopotniță, amenajare incintă,
realizare iluminat interior/exterior de ambient și arhitec‐
tural, realizare împrejmuiri și accese principale/secundare”.
Schitul Mironești – situat în comuna Goștinari, județul Giurgiu – beneﬁciază de ﬁnanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014 –
2020, în cadrul Axei prioritare 5- „Îmbunătățirea mediului
urban și conservarea, protecția și valoriﬁcarea durabilă a
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Con‐
servarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimo‐
niului natural și cultural”.
Proiectul are ca obiectiv general restaurarea, conservarea, protejarea și menținerea stilului arhitectonic al
Bisericii „Sf. Nicolae”, Schitul Mironești, ca premisă a dezvoltării turismului cultural și religios, factor ce asigură dezvoltarea economică și păstrarea culturii tradiționale românești. Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv vor ﬁ ﬁnanțate
acțiuni de restaurarea și conservare a obiectivului de patrimoniu, de introducere a schitului în minimum două circuite turistice, național și internațional, de diversiﬁcare a
serviciilor cultural-religioase prin organizarea anuală a minimum patru evenimente centrate pe valoriﬁcarea tradițiilor locale. Aceste inițiative, întărite prin realizarea unui
parteneriat durabil privind dezvoltarea economică și socială a comunității, precum și prin stimularea interesului pentru cultură la nivelul comunității locale sunt aspecte ce vor
genera o creștere a numărului de vizitatori ai obiectivului de
patrimoniu, de la 280, înregistrați în prezent, la minimum 960.
Pentru punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu Biserica „Sf. Nicolae” din Mironești sunt estimate in-
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vestiții a căror valoare totală este de 20.660.734,96 lei, din
care peste 17 milioane de lei provin din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape trei milioane
de lei provin din bugetul de stat, în timp ce aproximativ
421 de mii de lei reprezintă coﬁnanțarea beneﬁciarului.
Proiectul va ﬁ implementat în 65 de luni, începând cu 14
ianuarie 2016.
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 Giurgiu au fost depuse
de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproape 800 de milioane de lei. Dintre
acestea, 13 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 5,
Prioritatea de investiții 5.1, (inclusiv aplicațiile SUERD) solicită fonduri de peste 118 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 pentru apelul de proiecte destinat
Axei prioritare 3, Priorității de investiții 3.1 A –
Clădiri rezidențiale/ Sisteme fotovoltaice

Î

n data de 28 mai, Autoritatea de
Management pentru Programul
Operațional Regional 2014 – 2020 a
aprobat versiunea ﬁnală a Ghidului
solicitantului – Condiții speciﬁce de
accesare a fondurilor în cadrul apelului
de proiecte POR/2019/3/3.1/A/
„SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 Regiuni,
apel dedicat Administrației Fondului
pentru Mediu (AFM), în cadrul
Programului Operațional Regional 2014 –
2020.
Prezentul ghid conține informațiile referitoare la
speciﬁcitatea proiectelor, modalitatea de completare
și de depunere a cererii de ﬁnanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, o descriere a etapelor
de veriﬁcare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a
Cererii de ﬁnanțare de către solicitant.
Apelul de proiecte este non-competitiv, aplicațiile
putând ﬁ depuse prin intermediul aplicației electronice
MY SMIS, începând cu 14 iunie, ora 10:00, până la data de 14 septembrie, ora 10:00.
Această prioritate de investiții va ﬁ implementată
prin intermediul unor proiecte care-și propun ﬁnanțarea investițiilor aprobate persoanelor ﬁzice cu respectarea condițiilor impuse prin „Ghidul de ﬁnanțare a Pro‐
gramului privind instalarea sistemelor de panouri
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în
vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplu‐
sului în rețeaua națională”, aprobat prin Ordinul viceprimministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid
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de ﬁnanțare aplicabil beneﬁciarilor ﬁnali .
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 28 mai 2019
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Proiectul SENSES prezentat în cadrul audierii publice
organizate de Comitetul Economic și Social European

A

DR Sud Muntenia a prezentat
proiectul SENSES - Consolidarea
antreprenoriatului social prin adoptarea
practicilor de responsabilitate socială
corporativă în dezvoltarea
competentelor și abilităților
antreprenoriale în Regiunea Dunării, în
cadrul audierii publice organizate de
Comitetul Economic și Social European
(CESE) pe tema „Către o mai bună
convergență economică și
competitivitate în macroregiunile
europene”.
ADR Sud Muntenia, printr-un reprezentant al Serviciului Dezvoltare, Direcția Dezvoltare și Comunicare,
a prezentat Proiectul SENSES în cadrul audierii publice
organizate de CESE în data de 21 mai 2019, la invitația
lui Radu GORINCIOI, coordonator național- Biroul Strategia UE pentru Regiunea Dunării în România, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
Proiectul SENSES, pe care ADR Sud Muntenia îl
implementează în calitate de partener, are ca obiectiv
îmbunătățirea condițiilor cadru ale întreprinderilor sociale din Regiunea Dunării. În acest sens, partenerii
proiectului au elaborat Strategia Întreprinderilor Sociale pentru Regiunea Dunării, document ce a fost prezentat la eveniment.
Regiunea Dunării se confruntă cu o serie de provocări, printre care se numără unele amenințări la adresa mediului și conexiunile energetice insuﬁciente.
Această macroregiune a Uniunii Europene se compune
din părți aﬂate pe teritoriul a nouă state membre ale
UE și a cinci țări terțe. În 2011, a fost lansată Strategia
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
cu scopul de a stimula dezvoltarea acesteia printr-o
mai bună cooperare și coordonare între țările și regiunile sale. În cadrul evenimentului a fost analizat impactul strategiei, iar discuțiile au contribuit la dezbaterea privind dezvoltarea strategică a macroregiunilor

din Uniunea Europeană. În cadrul meselor rotunde au
participat cadre universitare, cercetători și reprezentanți
ai societății civile, ﬁind dezbătute modalitățile prin care pot ﬁ direcționate politicile orientate către proiecte
spre dezvoltarea rețelelor transnaționale, pentru a reﬂecta aportul de valoare adăugată al clusterelor transnaționale la realizarea convergenței economice și reducerea disparităților teritoriale.
Printre invitații care au luat cuvântul s-au aﬂat Melania-Gabriela Ciot, secretar de stat pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe din
România, Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției
Naționale pentru Modernizarea României (CNMR), Ciprian Preda, secretar de stat, Ministerul Cercetării și
Inovării din România, Dainis Turlais, membru al Comitetului European al Regiunilor, Roland Mayer-Frei, responsabil de politici DG REGIO, Comisia Europeană. CESE a
organizat această audiere în pregătirea unui aviz exploratoriu privind rolul clusterelor transnaționale în obținerea unei convergențe economice și a unei competitivități mai bune în macroregiuni.

Proiect coﬁnanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA)
www.interreg-danube.eu/senses
www.adrmuntenia.ro
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Reuniunea Anuală a Programelor INTERREG
În perioada 22 – 23 mai a avut loc la Palatul Parlamentului, București, Reuniunea Anuală a Programelor INTERREG, eveniment organizat în contextul exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii
Europene, de Direcția Generală de Politică Regională
și Urbană din cadrul Comisiei Europene, și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
În cadrul întâlnirii a fost evaluat stadiul implementării programelor INTERREG 2014-2020, ﬁind abordate,
de asemenea, o serie de aspecte tematice privind viitorul politicii de coeziune și al cooperării teritoriale post2020 cu autoritățile de management și secretariatele
comune. Astfel, în prima zi a evenimentului, reprezentanții Comisiei Europene au prezentat direcțiile „Poli‐
ticii de coeziune” și ale programelor INTERREG, expuwww.adrmuntenia.ro

nerea ﬁind urmată de trei ateliere privind coordonarea
transfrontalieră.
Totodată, au fost efectuate vizite în locurile în
care au fost implementate trei proiecte de succes
ﬁnanțate prin: Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria („Jerome”), Programul
Transnațional Dunărea („Danube Sream”) și Programul
INTERREG Europe („NMP‐REG”). Ultima zi din cadrul reuniunii a fost dedicată prezentării stadiului implementării programelor INTERREG 2014-2020, identiﬁcării provocărilor următoarei perioade de programare, precum
și expunerii exemplelor de bună practică în ceea ce privește comunicarea și capitalizarea rezultatelor proiectelor care au beneﬁciat de ﬁnanțare europeană.
Sursa: MDRAP
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Administrația
Fondului pentru
Mediu a prelungit
perioada
de depunere
a proiectelor
privind promovarea
infrastructurii
de reducere
a poluării

O serie localități
din regiunea Sud Muntenia
vor oferi acces gratuit la internet!
Cea de-a doua etapă a programului european WiFi4EU s-a închis,
lista celor 248 de localități din România care vor primi ﬁnanțare europeană, publicată pe site-ul destinat
programului, putând ﬁ consultată aici:
https://ec.europa.eu/newsroom/d
ae/document.cfm?doc_id=59158.
În acest context, Călărași, Curtea de
Argeș, Sinaia, Pitești, Oltenița sau
Mioveni sunt doar câteva din localitățile din regiunea Sud Muntenia

care beneﬁciază de bonuri în valoare de 15.000 de euro ﬁecare,
pentru crearea unor puncte publice de acces gratuit la internet wireless.
În cadrul acestei etape a programului s-au înscris peste 10.000
de localități, bugetul alocat rundei
ﬁind de aproximativ 51 de milioane
de euro, sumă ce corespunde unui
număr de 3.400 de cupoane valorice.
Sursa: proﬁt.ro

Oportunități de ﬁnanțare și de mentorat
pentru tinerii antreprenori
Tinerii cu vârste cuprinse între
18 și 29 de ani pot beneﬁcia de programul educațional de antreprenoriat Future Makers ce pune la dispoziție premii totale în valoare de 20.000
de euro, incubare și mentorat pentru soluții concrete de rezolvare a provocărilor viitorului. Competiția Future Makers este la a doua ediție,
tinerii putându-și înscrie ideile de afaceri până în data de 2 iunie, pe site-ul
www.adrmuntenia.ro

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit până
la 31 iulie perioada de depunere a
cererilor de ﬁnanțare aferente Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de
transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în
municipiile reședințe de județ.
În cadrul acestei oportunități
de ﬁnanțare, pot solicita ﬁnanțare
unitățile municipiile reședință de
județ, apelul beneﬁciind de o alocare de peste 92 de milioane de
lei, suma maximă ce poate ﬁ acordată pentru instalarea unei stații
de reîncărcare ﬁind 190.000 de lei
ce reprezintă 90% din totalitatea
cheltuielilor eligibile.
Sursa: afm.ro

concursului www.futuremakers.ro.
Înscrierile în cadrul competiției sunt precedate de o serie de ateliere de antreprenoriat destinate tinerilor, ca aceștia să poată lucra la
ideile de afaceri. Astfel, la cea de-a
doua ediție, reprezentanții Future
Makers se întâlnesc aproximativ
2.000 de tineri din peste 22 de orașe din România.
Sursa: startupcafe.ro
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ÎN SUD MUNTENIA

Sursă foto: cronicadeteleorman.ro

La pas prin Pădurea Troianu, Teleorman

I

maginea pădurilor ne face să ne
amintim întotdeauna cu plăcere de
versurile poetului care a asociat-o, în
mod fericit, cu vârsta copilăriei... „Fiind
băiet, păduri cutreieram/ Și mă culcam
ades lângă izvor...” Cutreierând de
această dată spațiul teleormănean
bogat, în rezervații naturale de o
frumusețe aparte ca urmare a prezenței
ﬂuviului Dunărea, descoperim Pădurea
Troianu, o comoară a naturii ce nu poate
lăsa indiferent niciun turist, poet sau nu.

vației se întâlnesc în jur de 60 de specii de plante, precum și o serie de specii de stejar deosebite, caracteristice zonelor de silvostepă.
Și, pentru a vă convinge să cutreierați prin această
pădure, vă propunem următoarea perspectivă asupra
peisajului: în verdele crud al lunii mai, imaginați-vă arbori puternici și drepți ridicându-se ca într-o îmbrățișare tăcută spre cerul albastru, ocrotind în mijlocul
lor ﬂoarea atât de frumoasă și de prețioasă prin raritate. Astfel, îmbobociți sau în plină ﬂoare, bujorii conferă pădurii un farmec aparte, transformând-o într-o
mare grădină ce-și așteaptă admiratorii, înroșindu-se
Pentru cei care-și propun să treacă dincolo de pra- de emoție.
gul poeziei și să viziteze acest colț de natură, Pădurea
Sursa: deștepți.ro
Troianu este o rezervație naturală de interes național
pentru protejarea Bujorului Românesc, specie care se
întâlnește în anumite locuri din România și care este
inclusă în lista plantelor superioare, listă ce cuprinde
peste 1.400 de specii rare, pe cale de dispariție. De
asemenea, trebuie subliniat faptul că importanța acordată Bujorului Românesc este datorată nu doar rarității, ci și vechimii speciei despre care se estimează că
datează de un milion de ani.
Ocupând o suprafață totală de 71 de hectare, între satele Troianu și Vatra, Pădurea Troianu, denumită de
localnici și Pădurea Cornețu, este înscrisă de Uniunea
Internațională de Conservare a Naturii în categoria
Rezervații ﬂoricole și forestiere. Astfel, în cadrul rezerwww.adrmuntenia.ro
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A fost inaugurat Centrul Multifuncțional
la Dâmbovicioara

În luna mai a avut loc a XII a ediție a Zilei Comunei
Dâmbovicioara, eveniment în cadrul căruia a fost inaugurat Centrul Multifuncțional, în prezența delegaților
administrației centrale, județene și locale, obiectiv de
importanță majoră pentru comunitate, deoarece aici
vor ﬁ amenajate un dispensar uman, o farmacie, un
laborator, un cabinet veterinar, precum și birourile administrative ale primăriei. Ediﬁciul a fost ridicat în aproximativ un an, investițiile având o valoare de 1,8 milioane de lei. Din aceștia, contribuția Consiliului local
Dâmbovicioara a fost de un milion de lei, iar alocarea
Consiliului Județean Argeș s-a ridicat la 800.000 de lei.
În cursul anului trecut, comuna Dâmbovicioara a
primit statutul de stațiune turistică de interes național,
creându-se astfel oportunități de dezvoltare pentru
localitate, prin implementarea de proiecte cu ﬁnanțare
europeană, dar și prin fonduri de la bugetul de stat, în
cadrul programelor guvernamentale.
Sursa: ziarulargesul.ro

CĂLĂRAȘI

Portul Turistic și de Agrement
de pe malul Borcei, avizat favorabil
de Ministerul Turismului

Consiliul Județean Călărași a primit aviz favorabil de la Ministerul Turismului pentru amenajarea Portului
Turistic și de Agrement pe malul
brațului Borcea, fapt ce constituie un
pas important în ceea ce privește semnarea contractului de ﬁnanțare în vederea începerii lucrărilor.
Prin proiectul inițiat de administrația județeană se mai are în vedere
atât consolidarea malului Borcea, cât
și construirea de pontoane pentru
acostarea a 260 de ambarcațiuni. Totodată, va ﬁ construit un pavilion destinat evenimentelor expoziționale,
conferințelor sau simpozioanelor. Investiția se ridică la
o valoare totală de peste 15 milioane de euro, bani asigurați din bugetul de stat, prin Masterplanul pentru turism.
Aplicația primește ﬁnanțare prin Programul Interreg
V-A România-Bulgaria, Consiliul Județean Călărași, în cawww.adrmuntenia.ro

litate de lider, în parteneriat cu Municipalitatea Călărași
și cea din Silistra. Scopul este acela de a elimina barierele din calea liberei circulații a cetățenilor între cele două
comunități, prin introducerea unui mijloc de transport nou.
Sursa: adevarul.ro
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Municipiul Târgoviște,
gazda Caravanei Smart City

n această lună, activitățile aferente
programului național Caravana Smart
City 2.0. Implementarea s-au desfășurat
la Târgoviște. La eveniment au luat parte
reprezentanți ai administrației centrale și
locale, ai mediului academic, economic,
precum și reprezentanți ai societății
civile.
În acest context, s-a evidențiat că sunt depuse spre
ﬁnanțare patru proiecte ce includ conceptul smart, proiecte ce vin atât în sprijinul populației, cât și al administrației. Proiectele menționate au în vedere dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie
prin achiziția a patru stații de reîncărcare pentru vehicule
electrice și hibrid, eﬁcientizarea energetică a sistemului
de iluminat public stradal din Târgoviște, prin implewww.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE

mentarea unui sistem eﬁcient și ecologic de iluminat
public. De asemenea, a mai fost relevat faptul că în scurt
timp, târgoviștenii vor avea la dispoziție o aplicație de
raportare a incidentelor, astfel încât schimbul de informații
între cetățeni și administrația publică să ﬁe facilitat.
De asemenea, a fost realizat un schimb de bune
practici între Primăria Sectorului 4 a Municipiului București și Primăria Municipiului Târgoviște, ﬁind prezentate proiecte de impact asupra comunităților locale.
Programul Caravana Smart City 2.0. Implementarea este derulat de Asociația Română pentru Smart City
și Mobilitate și se desfășoară din anul 2017 sub Înaltul
Patronaj al Ministerului Energiei, ﬁind unicul program
național de promovare a soluțiilor și proiectelor Smart
City din România.
Sursa: caravana.romaniasmartcity.ro
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Wi-Fi gratuit pentru locuitorii
comunei Adunații Copăceni

GIURGIU

IALOMIțA

Sursă foto: ajurnalgiurgiuvean.ro

Comuna Adunații Copăceni din județul Giurgiu este una din cele 3.400 de localități europene ce va beneﬁcia de un cupon în valoare de 15.000 de euro pentru
a înﬁința un punct public Wi-Fi de distribuire a internetului. Astfel, cei aproximativ 6.600 de locuitori ai comunei vor avea acces gratuit la internet prin intermediul aplicației depuse de administrația locală în cadrul
proiectului WiF4EU lansat de Comisia Europeană.
Rețelele pe care WiFi4EU le ﬁnanțează vor ﬁ gratuite, fără publicitate pe o perioadă de cel puțin trei
ani și nu vor colecta date cu caracter personal. Trebuie
precizat faptul că UE acordă ﬁnanțare doar acelor rețele care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, deja existente și cu o calitate similară,
în același spațiu public.
Până în anul 2020 UE pune la dispoziția autorităților publice membre un buget de 120 de milioane de
euro în vederea ﬁnanțării echipamentelor aferente accesului gratuit la internet wireless.
Sursa: giurgiu‐acum.ro

Podul de la Dridu peste râul Prahova
a fost inaugurat!

Din această lună, legătura
dintre localitățile Dridu, Adâncata
și Moldoveni a fost consolidată
prin inaugurarea podului peste
râul Prahova, din localitatea Dridu, județul Ialomița.
Lucrarea, ce constituie un
obiectiv important pentru locuitorii din zona vestică a județului,
a avut un grad de complexitate
foarte ridicat și proceduri tehnice
care nu au mai fost folosite la aceste tipuri de construcție.
Podul peste râul Prahova la
Dridu a fost realizat cu ﬁnanțare
asigurată prin Programul Național
de Dezvoltare Locală și are o valoare totală de 10 milioane de lei,
investiția având un termen de
garanție de 12 ani.
Sursa: agendaialomiteana.ro
www.adrmuntenia.ro
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Agenția pentru Eﬁciență Energetică
și Energii Regenerabile – schimb de bune practici
în cadrul proiectelor Interreg Europe, la Pescara

PRAHOVA

Î

n perioada 21-24 mai, reprezentanții
Agenției pentru Eﬁciență Energetică
și Energii Regenerabile (AE3R)
au luat parte la evenimentul destinat
deﬁnitivării și îmbunătățirii planurilor
energetice ale regiunilor, organizat
în Pescara, Italia, în cadrul proiectului
european „Community owned and
led energy for security climate change and
employment” (COALESCCE).
Astfel, activitățile proiectului au avut în vedere în
schimbul de experiență și de bune practici ce stau la baza
proiectelor Interreg Europe, precum și identiﬁcarea și
depășirea eventualelor bariere întâlnite în procesul de
implementare a proiectelor.
Agenția pentru Eﬁciență Energetică și Energii Regenerabile nu se aﬂă la prima colaborare cu regiunea
Abruzzo din Italia, proiectul COALESCCE ﬁind o continuare
a proiectului european „Regions4GreenGrowth”.
Proiectul COALESCCE are ca obiectiv general creșterea gradului de implementare al strategiilor energetice
locale bazate pe interesele reale ale comunităților privind
creșterea independenței, sporirea securității și diversiﬁcarea pieței de munca în sectorul energetic, dar și pentru
adaptarea la schimbările climatice.
Sursa: ph‐online.ro

GAL Valea Clăniței prelungește termenul
de selecție a proiectelor destinate îmbunătățirii
performanțelor fermelor din teritoriu

TELEORMAN

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Clăniței a
prelungit apelul de selecție aferent măsurii M21/2A „Per‐
formanțe economice îmbunătățite pentru fermele din teri‐
toriu” din cadrul „Strategiei de dezvoltare locală 2014‐2020”,
până la data de 21.06.2019, cu menținerea tuturor condițiilor
de accesare prevăzute în cadrul apelului de selecție inițial.
Astfel, beneﬁciarii eligibili ai măsurii M2.1/2A „Per‐
formanțe economice îmbunătățite pentru fermele din
teritoriu” sunt fermierii cu exploatații agricole care intră în categoria de fermă mică după deﬁniția dată de
www.adrmuntenia.ro

regulamentul UE, cu excepția persoanelor ﬁzice neautorizate), apelul de proiecte dispunând de o alocare
de 75.000 de euro. În cadrul acestui apel, suma maximă nerambursabilă ce se poate acorda pentru
ﬁnanțarea unui proiect este de 15.000 de euro.
Informații detaliate privind accesarea și derularea
acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului
elaborat de GAL și postat pe pagina de internet a GAL:
http://www.valeaclanitei.ro/
Sursa: ziarulteleormanul.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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Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA
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• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
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E-mail comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 28 mai 2019
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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.

