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Regio ﬁnanțează amenajarea
unui parc public de agrement în municipiul Târgoviște

Î

n data de 2 octombrie, Liviu Gabriel
Mușat, directorul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în
prezența lui Alexandru Oprea,
președintele Consiliului Județean
Dâmbovița, a semnat, alături de Daniel
Cristian Stan, primarul Municipiului
Târgoviște, contractul de ﬁnanțare
aferent proiectului „Amenajare parc
public de agrement și loisir UM Gară”.
Prin acest demers, administrația municipală își pro
pune să revitalizeze mediul urban prin reconversia func
țională a suprafețelor de teren degradate. În acest sens,
au fost valoriﬁcate oportunitățile de ﬁnanțare neram
bursabilă din Programul Operațional Regional 20142020
(Regio), prin Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – „Realiza‐
rea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării te‐
renurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării mă‐
surilor de reducere a zgomotului”.
Astfel, vor ﬁ realizate investiții care vor crește su
prafețele spațiilor verzi din municipiul Târgoviște, re
conversia terenului neutilizat de lângă UM Gară ofe
rindule locuitorilor oportunități moderne de recreere
și de petrecere a timpului liber.
Proiectul va ﬁ implementat în 33 de luni, în pe
rioada 1 mai 2018 – 31 ianuarie 2021, și presupune in
vestiții a căror valoare totală este de 7.080.721,49 lei.
Din aceștia, peste șase milioane de lei constituie contri
buția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională,
peste 920 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul
de stat, beneﬁciarul asigurând o coﬁnanțare de peste
141 de mii de lei.
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În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înre
gistrat 1.172 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în
cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD), prin care sunt solicitate fonduri ne
rambursabile de peste 7,9 miliarde de lei. La nivelul
județului Dâmbovița, au fost depuse de către solici
tanții de fonduri Regio 216 aplicații, având o valoare
solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea,
prin cele șase proiecte aferente Axei prioritare 4, des
tinate dezvoltării urbane durabile a municipiului Târ
goviște, se solicită fonduri de peste 173 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 ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Seminar de instruire pentru beneﬁciarii
de fonduri Regio din Sud Muntenia
Joi, 3 octombrie, la sediul central din Călărași al
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia,
a avut loc seminarul de instruire destinat beneﬁciarilor
de fonduri europene nerambursabile prin Programul
Operațional Regional 20142020, organizat de Direcția
Organism Intermediar POR.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților
publice locale din regiunea Sud Muntenia care vor im
plementa proiecte destinate tranziției către o econo
mie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), dez
voltării urbane durabile (Axa prioritară 4), îmbunătățirii
infrastructurii rutiere de importanță regională (Axa prio
ritară 6), precum și îmbunătățirii infrastructurii educa
ționale (Axa prioritară 10).
În acest context, beneﬁciarii de fonduri Regio au
primit recomandări privind întocmirea corectă a ma
terialelor de publicitate, conform Manualului de iden
titate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, rea
lizarea achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor
de urgență emise de Autoritatea de Management pen
tru Programul Operațional Regional din cadrul Ministe
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rului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
De asemenea, participanții au fost puși în temă cu pro
cedurile speciﬁce în vederea implementării corecte a
proiectelor.
Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR
Sud Muntenia continuă procesul de susținere a bene
ﬁciarilor de fonduri europene prin informarea lor con
stantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de
aceștia să determine creșterea competitivității econo
mice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comuni
tăților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului
de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Finanțare Regio pentru modernizarea
centrului comunitar din cartierul Oborul Nou
În data de 4 octombrie, Mariana Vișan, director
adjunct Organism Intermediar POR, și ValentinDumi
tru Deculescu, administrator public în cadrul Primăriei
Municipiului Călărași, au semnat contractul de ﬁnan
țare aferent proiectului „Modernizare centru comuni‐
tar existent și amenajare zonă adiacentă (Obor Nou)”.
Pentru a crește calitatea vieții populației din car
tierul Oborul Nou, Primăria Municipiului Călărași bene
ﬁciază de ﬁnanțare nerambursabilă prin Regio (Progra
mul Operațional Regional 20142020), 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 urbane și rurale”, Obiectivul
speciﬁc 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării ﬁzice, eco‐
nomice și sociale a comunităților marginalizate în mu‐
nicipiile reședință de județ din România”.
Astfel, vor ﬁ ﬁnanțate lucrări prin care centrul co
munitar din zona marginalizată va ﬁ modernizat, deve
nind pe această cale un mediu propice de desfășurare
a activităților complexe destinate ocupării forței de mun
că, creșterii nivelului educației, precum și îmbunătățirii ser
viciilor sociale. Prin aceste investiții, numărul populației
aﬂate în risc de excluziune socială va ﬁ diminuat, locui
torii cartierului Oborul Nou beneﬁciind de oportunită
țile menite ai înzestra cu abilitățile, cunoștințele și ex
periența necesare atingerii întregului lor potențial de dezvoltare.
De asemenea, crearea unui climat social pozitiv, va con
duce la creșterea toleranței, la reducerea discriminării,
precum și la creșterea încrederii populației în instituțiile
ce asigură serviciile sociale integrate la nivel comunitar.
Având o perioadă de implementare de 36 de luni,
începând cu 31 august 2018, proiectul vizează investiții
a căror valoare totală se ridică la 1.195.505,24 lei. Din
aceștia, peste un milion de lei constituie contribuția din
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste
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155 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de
stat, în timp ce beneﬁciarul asigură o coﬁnanțare eli
gibilă de aproape 24 de mii de lei
În prezent, din cele 1.172 de proiecte (inclusiv apli
cațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene pri
vind regiunea Dunării  SUERD) înregistrate la nivelul
regiunii Sud Muntenia prin care sunt solicitate fonduri
nerambursabile de peste 7,9 miliarde de lei, 74 de ce
reri de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4
miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii
reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.
Dintre acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de
peste 232 de milioane de lei, au fost depuse de Pri
măria Municipiului Călărași.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Sa modiﬁcat Ghidul solicitantului
destinat sprijinirii IMMurilor, P.I 2.2.apel 2016!
În data de 30 septembrie, Autoritatea de Mana
gement din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice a modiﬁcat, prin ordin de mi
nistru, forma contratului de ﬁnanțare aferent Ghidului
solicitantului pentru Axa prioritară 2: „Îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Priori
tatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea
capacităților avansate de producție și dezvoltarea ser‐
viciilor” (apel 2016). Astfel, conform ordinului de minis
tru, perioada de realizare și de implementare a activită
ților, după semnarea contractului de ﬁnanțare, poate ﬁ
extinsă cu cel mult dublul perioadei inițiale, fără a se
depăși data de 31 decembrie 2023.
Ordinul de ministru și forma consolidată a ghidu

regio.adrmuntenia.ro
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lui pot ﬁ consultate pe siteul dedicat implementării POR
în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, sec
țiunea Program > Axa 2, accesând următorul link:
https://regio.adrmuntenia.ro/axa2/static/1197 sau pe
siteul ministerului www.inforegio.ro.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor POR în data de 8 octombrie 2019
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Evenimente organizate în cadrul proiectului
Danube S3 Cluster la Chișinău
În perioada 12 octombrie 2019, doi reprezentanți
al ADR Sud Muntenia au participat la suita de evenimen
te organizate de Rețeaua de Transfer Tehnologic a Repu
blicii Moldova, partener în cadrul proiectului mai sus
menționat.
Astfel, în prima parte a zilei de 1 octombrie 2019
a avut loc Conferința Intermediară a proiectului, ce a
avut tema „Sprijin pentru clustere pentru transformare
digitală în sectorul agroalimentar“. Evenimentul sa des
fășurat la sediul Academiei de Științe a Republicii Mol
dova și sa bucurat de o largă audiență din care sau
remarcat participarea Georgetei Mincu Ministrul Agri
culturii, Dezvoltării Regionale și al Mediului din Repu
blica Moldova precum și a Ivei Stamenova reprezentant
al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
Cu această ocazie au fost prezentate și dezbătute cadrul
legal și politicile naționale și europene în domeniile agri
culturii, clusterelor și procesului de digitalizare. Totoda
tă au mai fost prezentate și modele de bune practici pe
tema huburilor de inovare digitală, cazul Sloveniei, pre
cum și oportunitățile de ﬁnanțare a transferului tehno
logic furnizate de Agenția Națională pentru Cercetare
și Dezvoltare din Republica Moldova.
În cea de a doua parte a zilei a avut loc a treia șe
dință a Comitetului de Coordonare al proiectului, oca
zie cu care au fost trecute în revistă de către parteneri
toate activitățile proiectului, discutânduse progresele
înregistrate și căutânduse soluții pentru problemele
apărute în implementare.
În data de 2 octombrie 2019 a fost organizat cel
de al IIIlea Focus Grup de Descoperire Antreprenorială
pe tema Inovării Deschise în Clustere. La acest eveni
ment au participat aproximativ 50 de persoane, atât
parteneri din cadrul proiectului, cât și reprezentați ai
mediului de afaceri, ai mediului academic și de cerce
tare și reprezentanți ai autorităților publice locale.
Focus grupul de descoperire antreprenorială le
a oferit oportunitatea clusterelor și regiunilor partici
pante să reunească potențialul de cunoaștere și ino
vare prin colaborare și învățare reciprocă întrun proces
transnațional, permițând astfel schimbul de knowhow
și bune practici din regiunile occidentale către regiunile
www.adrmuntenia.ro

estice, generând un ecosistem de inovare, în care me
diul academic și mediul de afaceri lucrează împreună,
în coordonare cu autoritățile regionale și societatea ci
vilă, pentru a transforma cunoștințele în produse, servi
cii și abilități inovatoare. Abordarea transnațională de
specializare inteligentă se axează pe „procesul de des‐
coperire antreprenorială”, pe oportunitățile de piață
prin cooperarea în interiorul clusterului și dezvoltarea
tehnologiilor inovatoare.
Evenimentul, organizat pentru elaborarea Stra
tegiei Danube S3 Cluster, a urmat metodologia elabo
rată de Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei
Europene pentru mecanismul de descoperire antre
prenorială.
Proiectul Danube S3 Cluster este implementat
de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
în calitate de lider de proiect în cadrul unui consorțiu
format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați
din 11 țări din regiunea Dunării.
Obiectivul principal al proiectului este de a stimu
la ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare în zona
Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în con
textul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor
și abilităților de management al inovării și promovarea
cooperării transnaționale a clusterelor în industria
agroalimentară.
Perioada de implementare a proiectului este 1
iulie 2018  30 iunie 2021.
Bugetul total al proiectului este de 1.790.445,70
euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este de
194.170,40 euro.
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Proiectul PROSME prezentat la ședința
Colegiului de conducere al Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură Teleorman

Î

n data de 3 octombrie, a avut loc la
sediul Camerei de Comerț, Industrie și
Agricultură Teleorman, ședința Colegiului
de conducere care a avut ca scop
prezentarea și aprobarea Topului
Județean al Firmelor pentru anul 2018.
La acest eveniment a fost invitată și Agenția pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru a prezenta
activitățile proiectului „PROSME ‐ Promovarea IMM‐urilor
din România prin intermediul Enterprise Europe Network”,
ﬁnanțat prin Programul COSME. Proiectul PROSME vizează
furnizarea de servicii integrate pentru dezvoltarea IMM
urilor din regiunea Sud Muntenia și București – Ilfov.
Evenimentul a reprezentat un bun prilej de a adu
ce la cunoștința mediului de afaceri, activitățile, opor
tunitățile și serviciile de dezvoltare a afacerilor, oferite
gratuit IMMurilor, ce constau în facilitarea accesului
pe piețele europene și internaționale, cu scopul de a
consolida competitivitatea și durabilitatea acestora.
Astfel, PROSME este un proiect implementat de
un consorțiu de organizații care oferă gratuit între
prinderilor și întreprinzătorilor servicii de sprijin în do
www.adrmuntenia.ro

meniul dezvoltării internaționale a afacerilor (export
import). PROSME pune la dispoziția organizațiilor din
regiunile BucureștiIlfov și SudMuntenia resursele a
600 de organizații partenere în rețeaua EnterpriseEu
ropeNetwork din 60 de țări.
Baza de date a rețelei Enterprise Europe Network
include oportunități de cooperare în afaceri lansate de
ﬁrme din cele 60 de țări în care este prezentă rețeaua,
respectiv cereri și oferte de produse și servicii, de coope
rare comercială, tehnologică, ﬁnanciară și în producție.
Totodată, cu ocazia unor târguri internaționale se
organizează, atât în țară cât și în străinătate, evenimen
te de stabilire de contacte de afaceri prin organizarea
de întâlniri BusinesstoBusiness (B2B), sub forma eve
nimentelor de brokeraj/misiuni de companii.
În cazul în care dețineți o ﬁrmă și sunteți interesat
să beneﬁciați de oportunitățile de sprijin oferite prin
proiectul PROSME, puteți contacta Serviciul Dezvoltare,
Direcția Dezvoltare și Comunicare respectiv consulta ur
mătoarele linkuri pentru a aﬂa mai multe detalii despre
proiect: https://adrmuntenia.ro/proiectulprosme/sta
tic/911; https://een.ec.europa.eu/about/about.
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ADR Sud Muntenia – promotor al proiectul SinCEAFC,
la întâlnirea regională privind economia circulară
În data de 26 septembrie 2019, Agenția pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia, în calitate de stakehol
der în cadrul proiectului BIOREGIO, a participat la cea dea
șasea întâlnire a grupului actorilor interesați de revizui
rea politicilor pentru economia circulară, eveniment or
ganizat la sediul Institutului Național de CercetareDez
voltare pentru Chimie și Petrochimie, din București.
În cadrul întâlnirii, Agenția a prezentat proiectul SinCE
AFC „Consolidarea spiritului antreprenorial al IMM‐uri‐
lor din lanțul agroalimentar în tranziția către economia
circulară”, ﬁnanțat din Programul INTERREG Europe, ape
lul patru. Astfel, aplicația are în vedere îmbunătățirea
politicilor în domeniul strategiilor regionale de inovare,
prin facilitarea mecanismelor orizontale care susțin și
dezvoltă spiritul antreprenorial al IMMurilor din secto
rul agroalimentar, ca urmare a valoriﬁcării oportunită
ților de economie circulară. Proiectul va ﬁ implementat
în perioada 1 august 2019 – 31 iulie 2023 și are un bu
get total de 1.519.940,00 de euro. Din aceștia, bugetul
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia es
te de 143.420,00 de euro, contribuția proprie a Agen
ției având valoarea de 2.868,40 de euro.
Consorțiul proiectului este compus nouă parteneri:
1. Coordonator Agenția pentru Dezvoltare Locală
a Autorităților Locale din Estul Salonicului  ANATOLIKI
S.A, Grecia;
2. P1 Regiunea Centrală a Macedoniei, Autorita
tea de Management pentru Fondul de Dezvoltare regio
nală, Salonic, Grecia;
3. P2  Orașul Metropolitan Bologna, Italia;
www.adrmuntenia.ro

4. P3  Universitatea din Bologna, Italia;
5. P4  Consiliul Județean HAJDUBIHAR, Ungaria;
6. P5  Consiliul Județean Donegal, Irlanda;
7. P6 – Prefectura Regiunii Wielkopolska, Polonia;
8. P7 ADR Sud Muntenia, Romania;
9. P8  Orașul Devnya, Bulgaria.
De asemenea, în cadrul întâlnirii au fost prezenta
te stadiul implementării proiectului BIOREGIO și rezul
tatele obținute, au avut loc dezbateri cu privire la pre
gătirea Planului de acțiune BIOREGIO, la îmbunătățirea
instrumentului de politică prin Planul de acțiune în spri
jinul bioeconomiei circulare și au fost prezentate exemple
de bune practici din domeniul economiei circulare.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai administra
ției publice, agenți economici, operatori de servicii de utili
tăți publice și reciclatori, cu scopul de a analiza principale
le instrumente de ﬁnanțare existente la nivel național
în sprijinul bioeconomiei circulare și de a dezbate pro
blemele legate de închiderea ﬂuxurilor de materii or
ganice, reducerea deșeurilor alimentare și valoriﬁcarea
potențialului de biomasă și bioproduse.
Mai multe detalii despre proiectul SinCEAFC pu
teți obține de pe siteurile:
• https://www.adrmuntenia.ro/proiectulsin
ceafc/static/1235
• https://www.interregeurope.eu/sinceafc/
• https://www.facebook.com/SinceAFCProject
108838527176066/?modal=admin_todo_tour
• https://www.linkedin.com/in/sinceafc
237918193/
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OPORTUNITĂțI
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Apel de proiecte destinat
creșterii nivelului de caliﬁcare a angajaților

Sursă foto: amcgroup.de

În perioada 4 octombrie – 31 decembrie, pot ﬁ
depuse cereri de ﬁnanțare pentru „Creșterea nivelului
de caliﬁcare a angajaților prin programe de formare
continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent
Programului Ocupațional Capital Uman 20142020, Axa
prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul speci
ﬁc 6.12. „Creșterea participării la programele de forma‐
re profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un
nivel scăzut de caliﬁcare și persoanele cu vârsta de pes‐
te 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recu‐
noașterea și certiﬁcarea rezultatelor învățării dobândite
în contexte non‐formale și informale”.
Bugetul apelului de proiecte este de 60 de milioa
ne de euro și se adresează regiunilor mai puțin dezvol
tate (NordEst, NordVest, Vest, SudVest Oltenia, Cen
tru, SudEst și SudMuntenia).
Ghidul solicitantului care conține detalii privind
elaborarea cererilor de ﬁnanțare poate ﬁ consultat pe
siteul Ministerului Fondurilor Europene.
Sursa: mfe.gov.ro

Finanțare SEE pentru schimbări climatice
și ecosisteme
La începutul lunii octombrie, la nivelul Ministeru
lui Fondurilor Europene a fost semnat acordul pentru
programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și
ecosisteme”, ﬁnanțat prin fonduri din Spațiul Economic
European (SEE 20142021).
Programul, având un buget de 23.529.412 euro va
fi implementat de Ministerul Mediului în parteneriat cu
Agenția Norvegiană de Mediu și se adresează instituții
lor/autorităților publice locale și municipalităților, insti
tuțiilor de cercetare în domeniul mediului și ONGuri.
Pe această cale vor ﬁ susținute proiecte ce vor con
tribui la îmbunătățirea stării mediului înconjurător în
ecosisteme și la reducerea efectelor poluării și a altor
activități umane. Activitățile ﬁnanțate vor avea în vedere:
• îmbunătățirea stării unor ecosisteme, prin restau
rarea mlaștinilor (valoare apel – 3,5 milioane euro);
• îmbunătățirea capacității de management și a
abordării riscurilor generate de substanțele periculoa
se, prin reducerea contaminării istorice cu substanțe
periculoase în situri și depozite de deșeuri (valoare
apel – 5 milioane euro);
• creșterea capacității autorităților locale de a redu
www.adrmuntenia.ro

ce emisiile de carbon și de a asigura o mai bună adap
tare la schimbările climatice, prin susținerea acestora
în dezvoltarea și implementarea unor planuri de adap
tare la schimbările climatice (schemă de granturi mici
pentru dezvoltarea planurilor – 1 milion euro, valoare apel
pentru implementarea planurilor – 7,45 milioane euro);
• îmbunătățirea conținutului de informații geogra
ﬁce pentru factorii de decizie, în vederea implemen
tării și dezvoltării politicilor de mediu, prin producerea
unui model digital pentru o suprafață de 50 km², pre
cum și dezvoltarea profesională a 100 de experți din
instituții cu atribuții de mediu și îmbunătățirea acce
sului publicului larg la informații geograﬁce, prin inter
mediul internetului;
• proiect predeﬁnit cu un buget de 5 milioane euro
(continuarea proiectelor din perioadele de progra
mare anterioare);
• consolidarea relațiilor bilaterale între entități din
România și din Norvegia, Islanda și Liechtenstein  vi
zite de studiu, workshopuri, reuniuni tehnice – (va
loare buget– 150 mii euro).
Sursa: ﬁnantare.ro
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Sursă foto: www.stockholmresilience.org

Oportunități de ﬁnanțare pentru dezvoltarea locală

P

ână la 18 decembrie, organizațiile nonguvernamentale, entitățile publice, precum și asociații
ale autorităților locale pot depune aplicații destinate dezvoltării locale prin apelul
„Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, creșterea incluziunii romilor”, program al cărui operator
este Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS).

Apelul de proiecte dispune de un buget de peste
10 milioane de lei provenind din Granturile Norvegiene
20142021 (85%) și fondurile publice (coﬁnanțare de 15%).
Astfel, se are în vedere, ca prioritate, accesul la servicii
de calitate pentru beneﬁciarii aﬂați în grupuri vulnera
bile din localitățile cu mai puțin de 20.000 de locuitori.
Proiectele depuse pot obține ﬁnanțare cu o valoa
re cuprinsă între minimum 500 de mii de euro și ma
ximum 2,5 milioane de euro, ﬁnanțare ce poate aco
peri în totalitate cheltuielile, în cazul entităților publice,
sau 90% din totalul cheltuielilor, în cazul beneﬁciarilor
privați. În cazul entităților private, restul de 10% din to
talul cheltuielilor, ce reprezintă contribuție proprie, poa
te ﬁ asigurat în proporție de maximum 50% prin muncă
voluntară.
Prin acest apel de proiecte sunt vizate domenii pre
cum: asistența socială, educația, sănătatea, ocuparea și
locuirea, iar aplicațiile ce urmează a ﬁ depuse trebuie
să aibă un caracter integrat, valoriﬁcând cel puțin două

www.adrmuntenia.ro

domenii din cele cinci menționate. Nu în ultimul rând,
aplicanții trebuie să se adreseze uneia dintre categoriile
de grupuri țintă: persoane vârstnice, copii afectați de
migrația părinților, persoane cu dizabilități, persoane
afectate de violența domestică, persoane cu boli grave,
în fază terminală, familii vulnerabile, precum și alte gru
puri identiﬁcate în planurile de acțiune locală.
Solicitanții de ﬁnanțare trebuie să acorde o aten
ție deosebită următoarelor criterii:
• existența unui parteneriat între entitățile publice
și organizațiile neguvernamentale, parteneriatul ﬁind
o condiție obligatorie;
• poate ﬁ depus un singur proiect/apel;
• domeniile abordate de proiect trebuie să ﬁe în
concordanță cu strategiile de dezvoltare locală;
• beneﬁciarul trebuie să ﬁ administrat în ultimii cinci
ani un buget cumulat egal cu bugetul pe care îl propu
ne în cadrul proiectului.
Sursa: fonduri‐structurale.ro
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Sursă foto wikimedia.org

Prin „centrul intim și cochet” al municipiului Giurgiu!

A

testat documentar din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, municipiul Giurgiu este
cunoscut drept „orașul‐stea”, ca urmare a manierei în care a fost proiectat, după modelul
Parisului, de inginerul austriac Morris Van Ott. Oraș fortiﬁcat, Giurgiu a avut un rol important de
a lungul istoriei noastre, mai ales în contextul războaielor purtate cu Imperiul Otoman.
Înzestrat cu atuuri pe care vecinătatea Dunării și
contextul istoric în care sa dezvoltat i le conferă, „micul
oraș” așa cum apare întrun poem pe care un mare sim
bolist român i la dedicat, Giurgiu este cadrul unor
realități unice. Aici sa născut și sa format Maria Teohari,
prima femeie astronom din țară. De acest loc se leagă și
prima linie ferată construită pe teritoriul românesc, linia
BucureștiGiurgiu, deschisă traﬁcului în 1869, și Podul
Bizetz, primul pod din Europa construit în formă curbilinie
de inginerii români Anghel Saligny și Ion IonescuBizetz.
Cu acest preambul menit a vă trezi interesul, în
soțiți de versurile din „Rondelul orașului mic”, inspirate
lui Macedonski de urbea de pe malul Dunării, vă pro
punem un rond prin orașul de provincie care poate ﬁ
destinația unui city break sau chiar a unei vacanțe!
„Cu centrul intim și cochet,/ Și fără case cu ar‐
cade;/Orașul mic te fură‐ncet/ Cu ale lui tăcute strade.”
(...) Astfel, purtați de sugestia poetică, începem călă
toria cu Turnul Ceasornicului, simbolul orașului, situat
în centrul orașului, ridicat în epoca războaielor ruso
austroturce, în perioada 1770 – 1780. Deși a fost con
struit în timpul dominației otomane, Turnul Ceasorni
cului are o arhitectură de inspirație franceză.
Continuăm rondul cu o romantică meditație asu
www.adrmuntenia.ro

pra trecerii timpului, contemplând ruinele Cetății Giur
giu... Vizitând Catedrala Episcopală Adormirea Maicii
Domnului aﬂăm o altă poveste interesantă. Istoria con
semnează că, până în 1829 (când, prin semnarea Tra
tatului de la Adrianopol raialele Turnu, Giurgiu și Brăila
trec sub administrație românească), creștinilor le era in
terzis să construiască lăcașuri de cult deasupra solului.
Din acest motiv, au fost construite biserici subterane.
Conform surselor, Catedrala Episcopală Adormirea
Maicii Domnului din Giurgiu este construită deasupra
unui asemenea lăcaș de cult, ce purta același hram.
Canalul Cama, un alt reper turistic al municipiului
Giurgiu, oferă oportunitatea unei plimbări liniștitoare
cu barca sau cu hidrobicicleta. De asemenea, cei care
adoră săși petreacă timpul în aer liber pot încerca o
evadare pe Insula Mocanu care te întâmpină, cu at
mosfera și nisipul ﬁn al plajei dunărene sau cu posibi
litatea de a pescui în mijlocul unei vegetații luxuriante.
Giurgiu se bucură de numeroase alte atracții, însă
povestea noastră, sugestivă și îmbietoare, se oprește
aici. Povestea voastră, a celor care veți alege ca desti
nație de weekend sau de vacanță această locație, poate
începe curând, provocatoare și reală!
Sursa: Wikipedia
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Energie verde
pentru Școala Gimnazială Mușătești!

Elevii din Școala Gimnazială Mușătești, Argeș, sunt
educați în spiritul protecției mediului înconjurător. Ini
țiativa educativă este posibilă grație proiectului CEZ
Vânzare#SchimbarepeVerde, constând în instalarea
unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperișul uni
tății școlare.
Școala Gimnazială Mușătești beneﬁciază de im
plementarea acestui proiect în urma unui concurs care
a antrenat 12 biblioteci din regiunea Olteniei ( județele
Argeș, Gorj și Vâlcea). Mai întâi, elevii ghidați de biblio
tecari și cadre didactice, au trimis un set de cerințe teh
nice susținânduși motivația de a #SchimbapeVerde.
Ulterior, patru școli ﬁnaliste au realizat un ﬁlmuleț care
promovează energia regenerabilă.
Proiectul reprezintă o alternativă ecologică pentru
producerea energiei electrice, la o capacitate de 15 kWh,

cu mai multe avantaje: reducerea costurilor la factura
de energie electrică, ﬁabilitatea panourilor solare, pro
tejarea mediului înconjurător prin reducerea gradului
de poluare la zero și promovarea energiei inepuizabile.
Sursa: argeșexpres.ro

Chirnogi –
primul muzeu
al valorilor sătești
din județul Călărași!

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIțA

Comuna Băleni 
cea mai mare grădiniță
din mediul rural
dâmbovițean!

Cu sprijinul autorităților locale, în comuna Chir
nogi a fost inaugurat primul muzeu sătesc etnograﬁc
și de istorie locală din județul Călărași. Salutată pen
tru pionierat și recomandată tuturor primarilor din
mediul rural, inițiativa constituie un demers impor
tant pentru conservarea identității naționale, a ele
mentelor de tradiție speciﬁce locului, precum și pen
tru promovarea acestora.
Proiectul a fost realizat exclusiv din donațiile și
ﬁnanțările acordate de membri ai comunității. În a
cest context, este notabilă contribuția reprezentanți
lor unor localități bulgare înfrățite cu comuna din Călărași.
Sursa: soridapress.ro
www.adrmuntenia.ro

Motive de mândrie pentru populația comunei
Băleni: autoritățile locale construiesc aici cea mai
mare grădiniță cu program prelungit din mediul rural
dâmbovițean. Instituția de învățământ destinată pre
școlarilor va avea o capacitate de 60 de locuri, ceea
ce înseamnă că trei grupe de copiii, alături de perso
nalul didactic, își vor desfășura activitatea educativă
în condiții optime și la standarde înalte. Estimat a ﬁ
ﬁnalizat în luna martie, ediﬁciul este prevăzut cu dor
mitoare, sală de mese și locuri de joacă.
Sursa: gazetadambovitei.ro
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Muzeului Județean „Teohari Antonescu” –
proiect de modernizare

Sursă foto: romanianresorts.ro

La Muzeul Județean „Teohari Antonescu” vor ﬁ rea
lizate pentru prima dată lucrări de restaurare, consoli
dare și dotare, ﬁnanțate din Granturile SSE, prin pro
gramul ROCULTURA. În acest sens, Consiliul Județean
Giurgiu a aprobat documentația tehnicoeconomică și
cheltuielile aferente proiectului.
Prin restaurarea, consolidarea și dotarea instituției
amintite, administrația județului Giurgiu își propune să
ofere un spațiu sigur și modern pentru desfășurarea ac
tivității personalului, pentru conservarea corespunzătoa
re a exponatelor, precum și pentru a atrage un număr cât
mai mare de vizitatori.
Sursa: giurgiu‐net.ro

Sursă foto: ytimg.com

Sursă foto: clujmanifest.ro

IALOMIțA

PRAHOVA

Inițiative educative
în comuna Perieți

Tramvaie moderne
destinate transportului
public din Ploiești

Elevii din comuna ialomițeană Perieți sunt beneﬁ
ciarii inițiativelor administrației locale care, prin proiectul
„Împreună pentru educație!”, șiau propus modernizarea
infrastructurii educaționale. Astfel, au fost reabilitate
școlile din comunele Misleanu și Păltinișu, în prezent lu
crânduse la modernizarea grădinițelor din comunele
Fundata și Stejaru. Totodată, Biblioteca din Perieți a primit
în dotare 315 auxiliare didactice care să asigure o mai
bună pregătire a elevilor la disciplinele aferente exame
nelor naționale. Și cum timpul liber al copiilor trebuie
să ﬁe de calitate, până la sfârșitul acestui an, autoritățile
locale vor construi două parcuri în valoare totală de 60 de
mii de euro, cu ﬁnanțare asigurată de Asociația Grupul
de Acțiune Locală Ialomița și prin bugetul local.
Sursa: independentonline.ro
www.adrmuntenia.ro

Locuitorii municipiului Ploiești vor beneﬁcia de condiții
mai bune pentru transportul în comun, grație celor 20 de
tramvaie. Noile mijloace de transport vor deservi rutele de
transport public 101 și 102. Investițiile au fost realizate de
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
liderul proiectului, în parteneriat cu administrația munici
pală, în cadrul Programului Operațional Regional 2014
2020. Proiectul ce beneﬁciază de ﬁnanțare nerambursabilă
în valoare de peste 157 de milioane de lei, va ﬁ implementat
în 48 de luni și are ca obiectiv promovarea mobilității urbane
durabile prin crearea unui sistem de transport public eﬁ
cient, ecologic și modern.
Sursa: administratie.ro
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Oportunități privind dezvoltarea
sectorului nonagricol în Teleorman

Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Teleorman Regiu‐
nea Vlașca” a lansat apelul de selecție de proiecte nr.
2/2019 pe Măsura M2/6a – „Investiții pentru dezvolta‐
rea sectorului non‐agricol”. Proiectele pot ﬁ depuse
până la data de 30 octombrie, ora 16:00, bugetul pre
zentei sesiuni ﬁind de 104.813 euro.
În cadrul acestei măsuri, pot beneﬁcia de ﬁnanțare:
• microîntreprinderile și întreprinderile existente și
nou înﬁințate (startup) din spațiul rural;
• fermierii sau membrii unei gospodării agricole
(autorizați, cu statutul minim de PFA), care își diversiﬁcă
baza agricolă prin dezvoltarea unor activități nonagri
www.adrmuntenia.ro

cole în zona rurală, întreprinderi deja existente, încadra
bile în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor
mici, cu excepția persoanelor ﬁzice neautorizate.
GAL „Teleorman Regiunea Vlașca”, cu sediul în co
muna Talpa, își desfășoară activitatea în folosul comu
nităților locale din localitățile rurale din județul Teleor
man: Coșmești, Gratia, Necșești, Poeni, Purani, Scurtu
Mare, Siliștea, Talpa și TrivaleMoșteni.
Ghidul solicitantului aferent acestui apel de pro
iecte poate ﬁ consultat pe următoarea pagină web:
www.galregiuneavlasca.ro.
Sursa: ziarulmara.ro

15

regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #436
1 • 7 octombrie 2019
Giurgiuveanul
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adevarul.ro
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stirigiurgiu.ro
2 octombrie 2019

ziar
22 octombrie 2019
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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,
Email 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, Email 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,
Email dambovita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „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,
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax 0246/215.271, Email giurgiu@adrmuntenia.ro

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

Biroul Județean IALOMIȚA

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Andreea PLOEȘTEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Florentin GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 8 octombrie 2019
Se distribuie gratuit

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,
Email ialomita@adrmuntenia.ro

Biroul Județean PRAHOVA
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova,
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun.
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro

Biroul Județean TELEORMAN
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6,
mun. Alexandria, jud. Teleorman,
Tel./fax 0347/101.000,
Email teleorman@adrmuntenia.ro

Organismul Intermediar POS CCE
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași,
cod 910001, Tel./fax 0342100.160,
Email 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 newsletterului. Materialele de informare vor
ﬁ transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletterul va ﬁ publicat pe siteul 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 massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor 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.

