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Fonduri Regio de peste un miliard de lei solicitate
de IMMurile din Sud Muntenia pentru crearea și extinderea
capacităților de producție și extinderea serviciilor

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sursă foto: pixabay.com

La nivelul regiunii Sud Muntenia, reprezentanții me
diului privat au valoriﬁcat oportunitatea de ași crește com
petitivitatea și productivitatea muncii prin Regio (Programul
Operațional Regional 20142020), în cadrul celui deal doilea
apel de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea
competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Priorității de
investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților
avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, lansat în
luna martie. În acest context, 558 de noi proiecte înregistrate
în intervalul 4 mai, ora 12:00 – 4 iunie, ora 12:00, solicitând
fonduri de peste 1.896,94 de milioane de lei, vor intra în
etapa de veriﬁcare, evaluare și selecție.
Astfel, cu o alocare bugetară de 38,67 de milioane de
euro, va ﬁ susținută dezvoltarea IMMurilor prin îm
bunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor
și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiei
datorită proiectelor ce vor ﬁ implementate în regiunea Sud
Muntenia.
În funcție de tipul investiției, IMMurile din mediul ur
ban și întreprinderile mijlocii din mediul rural, deﬁnite con
form legislației în vigoare, beneﬁciază de ajutor de stat re
gional pentru construirea, extinderea spațiilor de producție
sau de servicii, precum și pentru dotarea cu active corporale
sau necorporale, inclusiv cu instrumente de comercializare
online. De asemenea, ajutorul de minimis este acordat
pentru implementarea procesului de certiﬁcare a produselor,
a serviciilor sau a diferitelor procese speciﬁce, a sistemelor
pentru managementul calității mediului sau sănătății, pre
cum și pentru internaționalizarea afacerii (participarea, la
nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni co
merciale, expoziții, în calitate de expozant).
Cererile de ﬁnanțare au fost depuse online, prin apli
cația electronică MySMIS, apelul de proiecte având la bază
principiul competitivității. Aplicațiile se încadrează între va

lorile eligibile de minimum 200 de mii de euro, respectiv de
maximum un milion de euro, echivalate în lei, la cursul de schimb
Inforeuro, valabil la data lansării apelului (martie 2020).
În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat
1.739 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SU
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de
aproximativ 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate
contracte pentru 720 de cereri de ﬁnanțare, a căror valoare
solicitată depășește șase miliarde de lei. În situația contrac
telor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de
investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale și o
administrație publică eﬁcientă”, proiect implementat la nivel
național al cărui beneﬁciar este Agenția Națională de Cadas
tru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.
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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Evaluarea de mediu
pentru POR 20212027
Sud – Muntenia

Sediul ADR Sud Muntenia

Ca parte a procedurii SEA, informăm publicul in
teresat asupra inițierii procesului de elaborare a primei
versiuni a Programului Operațional Regional Sud Mun
tenia 20212027.
Prima versiune a Programului Operațional Regio
nal pentru regiunea Sud Muntenia 20212027 poate ﬁ
consultată accesând linkul următor: https://www.adrmunte
nia.ro/draftpor20212027/static/1332.

Ordonanță de urgență pentru portofoliul național
de proiecte strategice!

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

Sursă foto: pixabay.com

A fost publicată ordonanța de urgență care pre
vede instituirea unui set de măsuri de susținere des
tinate realizării portofoliului național de proiecte din
domenii strategice ce vor ﬁ ﬁnanțate în viitorul exer
cițiu ﬁnanciar.
Astfel, autorități publice locale și centrale pot pri
mi sprijin ﬁnanciar pentru documentația tehnicoeco
nomică aferentă proiectelor strategice din domeniile:
transport, apă – apă uzată, gestionarea deșeurilor, mo
bilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutie
ră de interes județean, centre de agrement/baze tu
ristice/tabere școlare, infrastructură și servicii publice
de turism, inclusiv obiective de patrimoniu, precum și
specializare inteligentă. Sursele de ﬁnanțare identiﬁca
te pentru realizarea documentației tehnicoeconomice
sunt Programul Operațional Asistență Tehnică 2014
2020 și Programul Operațional Infrastructură Mare
20142020.
Documentul poate ﬁ consultat pe siteul Agenției,
adrmuntenia.ro, la secțiunea Planiﬁcare regională 2021
2027, accesând următorul link: https://www.adrmun
tenia.ro/planiﬁcareregionala20212027/static/1279.

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 depuse în cadrul POR
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 9 iunie 2020

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

A fost lansat proiectul Innotech Student!
Innotech Student își propune să stimuleze antre
prenoriatul în rândul studenților români prin ﬁnanțarea
unor aplicații care vizează domenii inovatoare. Apelul
de proiecte are o alocare de 20 de milioane de euro
asigurată prin Programul Operațional Capital Uman.
În baza proiectelor selectate, va debuta perioada de
pregătire a studenților prin dezvoltarea abilităților lor
antreprenoriale. Astfel, vor ﬁ elaborate planuri de afa
ceri, iar cele mai bune dintre acestea vor primi ﬁnanța
re. Studenții ale căror planuri de afaceri vor ﬁ selectate
pentru ﬁnanțare, vor putea urma programe de intern
ship în companii cu activități similare celor propuse prin

planul de afaceri. Ulterior, timp de un an, tinerii antre
prenori vor beneﬁcia de sprijinul administratorilor de
schemă. După acest interval, în următoarele șase luni,
aceștia vor ﬁ monitorizați, afacerile înﬁințate trebuind
săși dovedească rezistența pe piață.
Finanțarea va ﬁ acordată în două tranșe: prima,
de 75% , la înﬁințarea companiei, iar cea dea doua, de
25%, în momentul în care antreprenorii vor face do
vada că pot realiza proﬁturi de 30% din grantul inițial
de 75%. În primul an de activitate, vor ﬁ ﬁnanțate și sa
lariile angajaților ﬁrmelor înﬁințate.
Sursa: g4media.ro

POPAM – apel de proiecte pentru control și executare
(Măsura VI.1)

www.adrmuntenia.ro

Sursă foto: gwconsulting.ro

Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Mana
gement pentru POPAM (DGPAMPOPAM) anunță lan
sarea sesiunii pentru depunerea cererilor de ﬁnanțare,
în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afa
ceri Maritime 2014 – 2020.
Apelul de proiecte are o alocare ﬁnanciară de pes
te 8,5 milioane de lei (cu excepția art. 2 alin. 2 litera e),
iar data până la care pot ﬁ depuse cererile de ﬁnanțare
este 31 decembrie, ora 14:00.
În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de
ﬁnanțare și documentele anexate vor ﬁ introduse și
online în aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă
pe siteul Ministerului Fondurilor Europene.
În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune
o singură cerere de ﬁnanțare. Valoarea maximă eligibilă
aferentă unui proiect este de 8.520.142,73 lei (echi

valentul a 1.759.088 de euro la cursul de schimb IN
FOREURO, valabil în luna mai), iar valoarea minimă
eligibilă aferentă unui proiect este de 24.217,50 lei,
echivalentul a 5.000 de euro.
Sursa: ampeste.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: bing.com

Spre peștera Dâmbovicioara –
atracția de pe Piatra Craiului

S

ituată în zona carstică a culoarului
RucărBran, peștera Dâmbovicioara,
una dintre cele mai atractive din țară, sa
format în calcarele de vârstă jurasică ale
masivului Piatra Craiului, ca urmare a
acțiunii apelor pârâului Dâmbovicioara.
Modelarea rocilor calcaroase a generat un relief
de suprafață reprezentat prin turnuri, stânci ascuțite,
pereți verticali, dublat de un relief carstic subteran con
ﬁgurat în principal prin numeroase peșteri, dintre care
cele mai reprezentative sunt Dâmbovicioara, cea de
la Gura Deﬁleului și peștera Labirintului.
Peștera Dâmbovicioara, considerată ce mai re
prezentativă a zonei, este plasată pe malul stâng al
www.adrmuntenia.ro

pârâului, întro zonă de un pitoresc aparte. Cunoscută
înainte de 1579, când era folosită drept ascunzătoare
împotriva atacurilor cotropitorilor, până să devină
atracția turistică a zonei, peștera a mai fost folosită
drept loc de reculegere a unui pustnic sau ca ascun
zătoare a unor tâlhari renumiți în vremea lor. Peștera
dispune de trasee de peste 250 de metri, galeriile ﬁind
puțin ramiﬁcate.
Atracțiile peșterii sunt reprezentate de forma
țiunile geologice deosebite (laba de urs, aripa de acvilă,
cap de șarpe, piele de tigru...), precum și de povestea
ieșirii secrete astupate ulterior de localnici, legendă
pe care vă invităm să o aﬂați la fața locului...
Sursa: turism‐arges.ro
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JUDEțE

Străzi
modernizate
în municipiul Pitești!

Sursă foto: observatorcl.info

ARGEȘ

Lucrările de reabilitarea a străzilor Banu Mără
cine și Trivale, din municipiul Pitești, au fost ﬁnalizate,
administrația locală realizând recepția acestora. Prin
această inițiativă, sa avut în vedere creșterea condi
țiilor de siguranță în traﬁc, reducerea poluării, a vi
brațiilor și a zgomotului. Astfel, intervențiile derulate
pe strada Banu Mărăcine, în valoare de peste 520
de mii de lei, au constat extinderea și repararea părții
carosabile, amenajare de parcări, asfaltare și ame
najare de trotuare.
De asemenea, pe strada Trivale, cu fonduri de
peste un milion de lei, a fost amenajat un nou sistem
rutier, piste pentru biciclete, trotuare, precum și ri
gole pentru scurgerea apelor pluviale.
Sursa: universulargesean.ro

Laborator
inteligent
la Biblioteca Județeană
„Alexandru Odobescu”
din Călărași!

CĂLĂRAȘI

Elevii călărășeni vor beneﬁcia în curând de con
diții optime pentru educația digitală. La Biblioteca Ju
dețeană „Alexandru Odobescu” din Călărași va ﬁ des
chis al cincilea laborator inteligent din țară.
Inițiativa aparține Asociației INACO – Inițiativa
pentru Competitivitate și a fost realizată cu sprijinul
Consiliului Județean Călărași. La nivel național, Aso
ciația își propune să creeze astfel de facilități în ﬁe
care județ, astfel încât copiii să aibă acces la educația
digitală. Până în prezent au fost deja create patru la
boratoare inteligente în unități de învățământ. Costul
unui astfel de laborator echipat cu tehnologie de ul
timă generație este de 100 de mii de euro, iar acesta
poate ﬁ personalizat, adaptat nevoilor particulare
ale beneﬁciarului.
Sursa: adevarul.ro

Stații
de reîncărcare
pentru autoturisme
nepoluante!

DÂMBOVIțA

Patru stații de reîncărcare de înaltă putere vor
sta la dispoziția locuitorilor municipiului Târgoviște
care au ales să protejeze mediul prin folosirea auto
vehiculelor electrice sau hibrid.
Stațiile, cu o capacitate de minimum două în
cărcări pe oră, vor ﬁ amplasate în puncte cheie ale
orașului. Achiziția a fost realizată în cadrul proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autove‐
hiculelor cu energie electrică prin achiziția a patru
stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice și
electrice hibrid plug‐in” și are o valoare de 576 de
mii de lei.
Finanțarea este asigurată prin Administrația
Fondului de Mediu, în cadrul Programului privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în trans
porturi, prin promovarea infrastructurii pentru ve
hiculele de transport rutier nepoluant din punct de
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehi
cule electrice și electrice hibrid plugin.
Sursa: jurnaldedambovita.ro
www.adrmuntenia.ro

Se lucrează
la drumurile județene!

GIURGIU

Administrația județului Giurgiu continuă pro
iectele de reabilitare a drumurilor județene. În pre
zent, pe tronsonul de DJ 412 A Hobaia – Malu Spart
a fost ﬁnalizată lucrarea deturnare a primului strat
de asfalt. Investițiile sunt realizate în cadrul proiec
tului „Reabilitare drum județean DJ 412A Ogrezeni –
Malu Spart, 8,54 km”, ﬁnanțat în cadrul PNDL II, iar
ﬁnalizarea lor va îmbunătăți condițiile de traﬁc pre
cum și mobilitatea cetățenilor.
Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro
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Sursă foto: almunecardigital.com

IALOMIțA

18 milioane de lei
pentru modernizarea
a trei poduri
din județul Ialomița!
Consiliul Județean Ialomița are în vedere reabilitarea
podurilor de la Bucu, Fierbinți și țăndărei, aprobând în acest
sens trei note conceptuale. Investițiile au fost estimate la o
valoare de aproximativ 18 milioane de lei.
Construit în anul 1960, podul de la țăndărei are struc
tura de rezistență afectată. Astfel, vor ﬁ efectuate lucrări de
reabilitare și de înlocuire integrală a structurii de rezistență
a tablierului și a sistemului de rezemare a infrastructurii, es
timate la o valoare de aproximativ șapte milioane de lei.
În cazul podului de la Bucu, dat în exploatare în 1984, sunt
prevăzute lucrări de reabilitare și consolidare, de reparare
a grinzilor, precum și de refacere a consolelor de trotuar, a
grinzilor de parapet și a panourilor de placă prefabricată.
Pentru aceste lucrări, investițiile au o valoare de 5,4 mili
oane de lei. Pentru podul de la Fierbinți, construit în 1997,
sunt stabilite lucrări de consolidare a structurii existente și
de lărgire a părții carosabile prin realizarea unei noi struc
turi. Valoarea acestui proiect este de 5,5 milioane de lei.
Sursa: adevarul.ro

TELEORMAN

Rețeaua wiﬁ
din municipiul
Alexandria
va ﬁ extinsă
cu fonduri europene!
Administrația municipiului Alexandria intențio
nează să extindă rețeaua wiﬁ de internet cu ajutorul
fondurilor europene, în cadrul Programului WIFI4EU.
Astfel, actuala rețea realizată cu fonduri din bugetul
local va ﬁ extinsă în alte zone ale orașului ce includ
și următoarele unități de învățământ liceale: Colegiul
Național „A.I.Cuza”, Colegiul Național Pedagogic „Mir‐
cea Scarlat”, Liceul Teoretic „C‐tin Noica”, Liceul Teore
tic „A.D. Ghica”, Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”,
Liceul Tehnologic Nr. 1.
Inițiativa WiFi4EU oferă cetățenilor Europei ac
ces la internet de înaltă calitate prin intermediul u
nor puncte de acces WiFi gratuit, instalate în spațiile
publice, prin intermediul unor cupoane în valoare de
15 mii de euro ﬁnanțate de Comisia Europeană. Cu
ponul valoric WiFi4EU va acoperi echipamentul și cos
turile de instalare, administrațiilor locale revenindule
sarcina să asigure abonamentul pentru conectivitate
și întreținerea echipamentului, astfel să ofere con
ectivitate WiFi gratuită și de înaltă calitate pe o pe
rioadă de cel puțin trei ani.
Sursa: cronicadeteleorman.ro

PRAHOVA

ADI „Valea Prahovei
în Acțiune”  un parteneriat
pentru turismul național!
Primarii orașelor Azuga, Comarnic, Râșnov, Sina
ia, precum și președintele Consiliului Județean Brașov
au pus bazele Asociației de Dezvoltare Intercomuni
tară „Valea Prahovei în Acțiune”, în vederea asumării
unor proiecte de infrastructură de interes comunitar
și național care să conducă la creșterea calității vieții
locuitorilor. Astfel, primul proiect asumat de adminis
trațiile partenere este Autostrada ComarnicBrașov.
De asemenea, mai sunt vizate proiecte integrate de
mobilitate urbană, turism, servicii publice inteligente,
mediu și sustenabilitate economică.
Sursa: prahovaeconomica.eu
www.adrmuntenia.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,
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
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

Biroul Județean IALOMIȚA
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,
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318,
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344
100 310, 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

EDITOR

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 9 iunie 2020
Se distribuie gratuit

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.

