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OPORTUNITĂȚI
DE FINANȚARE

Comisia Europeană a adoptat astăzi o extindere a domeniului de aplicare al Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA), care le va permite statelor membre să pună în aplicare anumite măsuri de ajutor, fără o examinare prealabilă din partea Comisiei. Normele revizuite se referă la: ajutoarele acordate de autoritățile naționale pentru proiecte finanțate prin intermediul anumitor programe ale UE gestionate la nivel central în temeiul noului cadru financiar multianual și anumite măsuri de ajutor de stat care sunt relevante pentru sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale,
precum și pentru redresarea în urma efectelor economice ale pandemiei de COVID-19.
Exceptarea unui astfel de ajutor de la obligația de
notificare prealabilă reprezintă o simplificare majoră,
care facilitează punerea rapidă în aplicare a unor astfel de măsuri de către statele membre, dacă sunt îndeplinite condițiile care limitează denaturarea concurenței pe piața unică.
Comisia simplifică normele privind ajutoarele de stat
aplicabile finanțării naționale a proiectelor sau a produselor financiare care intră în domeniul de aplicare al
anumitor programe ale UE, adoptate recent, cu scopul
de a asigura o mai bună interacțiune între normele privind finanțarea acordată de UE și normele UE privind
ajutoarele de stat în temeiul noului cadru financiar multianual. Grație modificărilor introduse astăzi prin RGECA, normele privind finanțarea UE și normele privind
ajutoarele de stat aplicabile acestor tipuri de finanțare au fost aliniate pentru a se evita complexitățile inutile, menținându-se în același timp concurența pe piața unică a UE.
Fondurile naționale în cauză sunt cele referitoare la:
99operațiunile de finanțare și de investiții sprijinite
de Fondul InvestEU;
99proiectele de cercetare, dezvoltare și inovare
(CD&I) care au primit o „marcă de excelență” în cadrul
Orizont 2020 sau Orizont Europa, precum și proiectele
de cercetare și dezvoltare cofinanțate sau formarea de
echipe comune de cercetare în cadrul Orizont 2020 sau
Orizont Europa;
99proiectele de cooperare teritorială europeană (CTE),
cunoscute și sub denumirea de componenta Interreg.
Prin modificarea de astăzi a RGECA, aceste măsuri pot fi acum puse în aplicare direct de către statele membre, fără a fi necesară notificarea Comisiei, care
trebuie să fie informată doar ex-post. Exceptarea ajutoarelor în aceste domenii de la obligația de notificare
prealabilă este posibilă datorită garanțiilor integrate în
www.adrmuntenia.ro
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Comisia Europeană simplifică normele
privind ajutoarele de stat combinate cu sprijin din partea UE

programele UE gestionate la nivel central de către Comisie. În special, sprijinul acordat în contextul acestor
programe: vizează un obiectiv de interes comun; abordează o disfuncționalitate a pieței sau obiective de coeziune socioeconomică și se limitează la suma minimă
necesară.
În plus, odată cu modificarea RGECA, Comisia creează și mai multe posibilități pentru ca statele membre
să furnizeze ajutorul necesar pentru dubla tranziție într-un mod care le va permite, de asemenea, să sprijine
cu promptitudine întreprinderile care au nevoie de finanțare pentru a combate efectele economice ale pandemiei de COVID-19.
Ajutoarele relevante pentru atingerea acestor obiective, care sunt în prezent exceptate de la notificarea
prealabilă a Comisiei, vor juca, de asemenea, un rol în
continuarea pregătirii pentru perioada de după criză.
Noile categorii de ajutoare care vor fi exceptate de la
obligația de notificare se încadrează în domeniile de politică ce reprezintă priorități absolute pentru dubla tranziție. Ajutoarele acordate în aceste domenii vor sprijini,
de asemenea, redresarea în urma efectelor economice ale crizei provocate de COVID-19 și vor asigura faptul că această redresare va contribui la tranziția către o
economie verde și digitală. Categoriile relevante de ajutoare sunt:
99ajutoarele acordate pentru proiectele de eficiență
energetică a clădirilor;
99ajutoarele pentru infrastructura de reîncărcare și
realimentare a vehiculelor rutiere cu emisii scăzute;
99ajutoarele pentru rețelele fixe în bandă largă, rețelele mobile 4G și 5G, anumite proiecte transeuropene
privind infrastructura de conectivitate digitală și anumite vouchere.
Sursa: ec.europa.eu
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Uniunea Europeană investește 122 milioane de euro
în proiecte inovatoare pentru decarbonizarea economiei
Pentru prima dată de la crearea Fondului pentru inovare, Uniunea Europeană investește 118 milioane de euro în 32 de mici proiecte inovatoare din 14 state membre ale UE, precum și în Islanda și Norvegia, a anunțat
marți Comisia Europeană.
Granturile vor sprijini proiectele care vizează introducerea pe piață a tehnologiilor cu emisii scăzute de dioxid
de carbon în industriile energointensive, a hidrogenului,
a stocării energiei și a energiei din surse regenerabile.
Pe lângă aceste granturi, 15 proiecte situate în 10 state
membre ale UE și în Norvegia vor beneficia de asistență pentru dezvoltarea de proiecte în valoare de până la
4,4 milioane de euro, vizându-se promovarea maturității
acestora, potrivit agerpres.ro.
„Prin aceste investiții, UE oferă un sprijin concret proiectelor în domeniul tehnologiilor curate din întreaga Europă pentru a aplica la scară largă soluții tehnologice care pot contribui la atingerea neutralității climatice până
în 2050. Majorarea Fondului pentru inovare propusă în
pachetul Pregătiți pentru 55 va permite UE să sprijine și
mai multe proiecte în viitor, să le accelereze și să le aducă pe piață cât mai curând posibil”, a afirmat vicepreședintele executiv Timmermans.
Cele 32 de proiecte selectate pentru finanțare au fost
www.adrmuntenia.ro

evaluate de experți independenți în ceea ce privește capacitatea lor de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în raport cu tehnologiile convenționale și de a inova
dincolo de stadiul actual al tehnologiei, fiind, în același
timp, suficient de mature pentru a permite implementarea lor rapidă.
Printre celelalte criterii se număra potențialul de scalabilitate și de rentabilitate al proiectelor. Proiectele selectate acoperă o gamă largă de sectoare relevante pentru decarbonizarea diferitelor părți ale industriei și ale sectoarelor energetice din Europa. Rata de succes a propunerilor
eligibile pentru prezenta cerere de propuneri este de 18%.
Cele 15 proiecte care pot beneficia de asistență pentru dezvoltarea proiectelor au fost evaluate ca fiind suficient de inovatoare și promițătoare în ceea ce privește
capacitatea lor de a reduce emisiile de gaze cu efect de
seră, dar nu încă suficient de mature pentru a fi avute în
vedere pentru acordarea unui grant. Sprijinul, care urmează să fie furnizat sub formă de asistență tehnică personalizată de către Banca Europeană de Investiții, vizează promovarea maturității lor financiare sau tehnice, în
vederea unei eventuale redepuneri în cadrul viitoarelor
cereri de propuneri aferente Fondului pentru inovare.
Sursa: stiripesurse.ro
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„Pădurea de argint” de la Cheia
Accesul este ușor, din DN 1A. Sunt amenajate trei
parcări, există și o stație peco unde este posibilă parcarea mașinilor pentru o durată limitată. Mai jos de benzinărie, vizitatorii se pot deplasa pe fostul amplasament
al căii ferate forestiere paralel cu malul lacului, prin interiorul pădurii.
Și să nu uităm un lucru esențial: pentru ca natura să
ne răsplătească cu toate beneficiile sale, obligația noastră este de a o respecta!
Sursa: facebook.com

P

rahova deține o comoară naturală puțin
cunoscută atât în județ, cât la nivel național,
și care se află la ieșirea din comuna Măneciu,
între DN 1A și Lacul de acumulare. Este vorba
despre Pădurea de mesteceni, care se întinde
pe o suprafață de peste 20 de hectare.

Între „lumânările” pădurii, un izvor nesfârșit de sevă binefecătoare sănătății, se împletesc și exemplare de
fag. Pădurea are o vârstă de aproximativ 80 de ani.
Cunoscut și ca „arborele vieții”, datorită proprietăților sevei, mesteacănul se impune între arborii pădurilor
prin scoarța albă care-și menține culoarea până la vârste
înaintate. Pentru conservarea sănătății mesteacănului,
omul trebuie să aibă grijă cum recoltează seva. Aceasta
trebuie adunată primăvara devreme, înainte de deschiderea mugurilor și înfrunzire. Recoltarea trebuie făcută
doar în anumite cantități, pentru a nu distruge arborele.
Totodată, mesteacănul are un rol important și în fixarea versanților cu pante mari, improprii pentru alte
specii forestiere.
Pădurea de measteacăn de la Măneciu poate fi admirată pe tot timpul anului, constituind în permanență
o frumoasă sursă de inspirație pentru pasionații de fotografie și pictură, datorită jocului infinit de culori. Dar
și pentru cei care vor să se încarce cu energie din plin
și vor să admire cupola cerului printre mesteceni, locul
este unul de neratat.
www.adrmuntenia.ro
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Orașul Mioveni
a finalizat proiectul
pentru dotarea secției Covid
ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

48 de apartamente
vor fi construite pentru tineri
din municipiul Oltenița

În perioada 21-22 iulie 2021, Primăria Orașului Mioveni a primit vizita din partea reprezentanților Direcției Regionale Infrastructură Pitești cu ocazia finalizării proiectului „Consolidarea Capacității Sistemului Medical de Gestionare a Situației de Urgență cauzată de
criza COVID-19, în județul Argeș”. Orașul Mioveni este primul beneficiar din Regiunea Sud Muntenia care a finalizat proiectul finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 - „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID -19”.
Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea
capacitatea sistemului medical în contextul pandemiei
cauzată de criza COVID 19, prin achiziționarea de echipamente medicale și echipamente de protecție medicală destinate intervențiilor realizate în cadrul unității
sanitare, în valoare de 19.991.581,80 lei.
Sursa: bitpress.ro

Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), instituție aflată sub autoritatea Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat contractarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de
investiție „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Călărași, municipiul Oltenița, str. Progresului nr. 2”, totalizând 48 de unități locative distribuite în trei tronsoane, cu
regim de înălțime P+3E și canal tehnic. Valoarea contractată a investiției este de 13.076.986,74 de lei (TVA inclus).
Blocurile vor fi construite pe terenurile puse la dispoziția ANL de către autoritățile publice locale, cu drept de
folosință gratuită pe întreaga perioadă de realizare a investițiilor. De asemenea, consiliul local asigură utilitățile
și dotările tehnico-edilitare necesare, iar după finalizarea
lucrărilor, locuințele sunt predate autorității publice locale în vederea administrării și repartizării către tinerii care
îndeplinesc criteriile de acces. Sumele necesare finanțării
programului se asigură de la bugetul de stat, din bugetele
locale, precum și din alte surse legal constituite.
Sursa: observatorcl.info

DÂMBOVIȚA

A fost inaugurat
Muzeul Veteranilor de lângă
Mănăstirea Dealu

Asociere
în vederea realizării
unei tabere de vară
pentru copii și tineret la Malu
GIURGIU

Sâmbătă, 24 iulie, a fost inaugurat Muzeul Veteranilor de
la viitorul Centru de Recuperare și Refacere pentru Veterani,
de lângă Mănăstirea Dealu, în cadrul unui show aviatic de zile mari, cu elicoptere și parașutiști. Evenimentul a fost organizat de Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” în colaborare cu Primăria Aninoasa și Primăria Târgoviște.
Aflat lângă Mănăstirea Dealu, muzeul, loc în care a învățat și Regele Mihai, a reunit povești de viață ale unor
militari care au luptat dârzi în fața inamicilor, pe câmpul
de luptă din străinătate. Aici, veteranii și militarii răniți în
teatrele de operații din Afganistan și Irak au pus bazele singurului centru medical de tratament și recuperare pentru militari din România și din estul Europei. Clădirea, formată din două pavilioane, se află lângă Mănăstirea Dealu, din comuna dâmbovițeană Aninoasa, și are o
suprafață de 102.000 metri pătrați. În faza finală, va putea găzdui 434 de militari și pe familiile acestora.
Sursa: antena3.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEȚE

Consiliul Local al Comunei Malu a aprobat la începutul
acestei luni asocierea Comunei Malu prin Consiliul Local al
Comunei Malu cu județul Giurgiu, prin Consiliul Județean
Giurgiu, în vederea realizării proiectului „Structuri sustenabile, ecologice, educaționale, sezoniere pentru elevi și tineri în comuna Malu”. Hotărârea valorifică ideea genială a
unor copii din localitate în vederea realizării unei tabere de vară, campus pentru copii și tineret unde, contra unor sume motrice sau gratuit, să își poată petrece timpul liber într-un mod
recreativ, unde să funcționeze cercuri de pictură, sculptură,
muzică, poezie și de ce nu, cercuri de matematică, fizică și chimie pentru cei interesați de științele exacte, toate aceste activități urmând să aibă loc într-o locație pitorească pusă la dispoziție de către Consiliul Local al Comunei Malu.
Sursa: cronicagiurgiuveana.ro
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Încep
lucrările din cadrul
proiectului de reabilitare
și punere în valoare
a monumentului istoric
Orașul de Floci de la Giurgeni
IALOMIȚA

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”. Investiția este de o importanță majoră pentru județul Ialomița, ce va face ca turiștii să adauge în traseul lor și Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci – Giurgeni.
Proiectul are o valoare totală de aproximativ 13 milioane de lei, fonduri cu care, până în luna martie 2023, se va
realiza restaurarea și consolidarea ruinelor edificiului cu
contraforturi, restaurarea și consolidarea ruinelor bisericii
nr. 2, înființarea de drumuri de legătură între toate obiectivele sitului și o platformă de observație în punctele natural înalte ale acestuia. De asemenea, se vor construi pavilioane închise sau deschise, muzeul va fi dotat cu vitrine
necesare expunerii obiectelor arheologice descoperite în
sit, dar și cu sisteme de iluminat pentru punerea în valoare a patrimoniului mobil.
Sursa: obiectiv.net

TELEORMAN

Lucrări finanțate
prin PNDL în Alexandria,
Călinești, Mereni și Olteni
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a virat suma de 102.409.533,29 lei, în vederea decontării facturilor pentru 153 obiective de investiții realizate prin etapele I și II ale Programului Național de Dezvoltare Locală.
Din suma totală, 1.598.660 de lei vor ajunge în conturile unor unități administrativ teritoriale din județul
Teleorman. Este vorba despre primăriile Alexandria,
patru proiecte, valoare totală ridicându-se la 758.955
de lei, Călinești- 410.970 de lei, Mereni- 240.483 de lei
și Olteni- 188.250, banii fiind destinați achitării unor
lucrări aflate în desfășurare, finanțate prin PNDL.
Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat
prin Ordonanța de Urgență nr. 28 din 10 aprilie 2013,
actualizată, este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare,
de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă
și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor
multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele
înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.
Sursa: infotr.ro

Fonduri
pentru reabilitarea
drumului Slon – Tabla Buții
PRAHOVA

Drumul de acces Slon – Tabla Buții, din Cerașu, va fi reabilitat în baza unui parteneriat dintre Consiliul Județean
Prahova și administrația locală. Investiția este estimată la
100.000 de lei, fonduri care vor fi asigurate din bugetul județului. Trecătoarea de la Tabla Buții are o istorie zbuciumată, după ce în august 1916, în timpul primului Război
Mondial, a devenit teatrul de operațiuni militare.
În apropiere se află Cimitirul Eroilor, unde sunt înmormântați atât soldați români cât și străini, acesta fiind amenajat din anul 1919. Din anul 1922 s-au organizat aici pelerinaje anuale în data de 6 august, prin care
se aduce un omagiu eroilor neamului nostru, festivitățile fiind marcate de ceremoniale militare si religioase.
Sursa: observatorulph.ro
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,
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

Biroul Județean GIURGIU

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Giurgiu, Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu,
jud. Giurgiu Tel./fax 0246/215.271,
E-mail 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,
E-mail ialomita@adrmuntenia.ro

Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia”
este un material cu informații despre
activitățile derulate de către Agenție și de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice
şi Administraţiei, 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.

EDITOR
Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,
Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Helpdesk & Biroul Comunicare

Biroul Județean PRAHOVA

• Daniela TRAIAN, director,
• Cristina RADU, șef Serviciu Helpdesk,
• Ionuț POPA, șef Birou Comunicare ,
• Mădălina CILIBEANU,
• Alexandra POPA,
• Fabiola MANEA,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE

Biroul Județean TELEORMAN

Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro

Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, Bd. Republicii, nr. 24, et. 7, birourile 723,
724 și 725, Ploiești, jud. Prahova,
Tel. 0244/595.594, Fax 0344 100 310,
E-mail prahova@adrmuntenia.ro
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, mun.
Alexandria, jud. Teleorman, Tel./fax 0347/101.000,
E-mail teleorman@adrmuntenia.ro

Data publicării 28 iulie 2021
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 caractere
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.

