Programul Operational Regional
REGIO - in Bucuresti Ilfov

Claudia Ionescu
Sef Departament ADRBI

Institutie neguvernamentala, non profit de
utilitate publica, cu personalitate juridica,
care functioneaza in baza Legii 315/2004.

 Elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR), a planurilor si
programelor aferente la nivelul regiunii
Organism intermediar pentru Regio - Programul Operational
Regional (informarea si promovarea, selectarea, contractatea,
monitorizarea si verificarea proiectelor finantate din program)
 Asigura management tehnic si financiar al Fondului pentru
dezvoltare regionala
 Promoveaza regiunea si realizeaza activitati care decurg din
politicile de dezvoltare regionala

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
PENTRU REGIUNEA BUCURESTI ILFOV
Buget total
(Mil. Euro)

Beneficiari

AP 2 – Competitivitate IMM

17,29

IMM/ Incubatoare
si Acceleratoare
de afaceri

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv investiții în iluminatul public;
AP 3 – Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii
transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice,
scăzute de carbon
etc.)

299,99

APL, APC

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural
AP 5 – Regenerare urbană și
patrimoniu cultural
regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri
abandonate, etc).

40,77

APL, ONG, Unități
de cult

de modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau
indirectă cu reteaua TEN T

13,30

APL

AP
9
–
Comunități Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate,educație, servicii sociale, locuinţe
marginalizate (CLLD)
sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat

11,82

APL, IMM, ONG,
unități de cult, etc

AP
10
–
educațională

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație

53,19

APL, Universități

Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri)

12,75

AMPOR, OIPOR

Axa prioritară (AP)

Activități
construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare
cu active corporale şi necorporale;

AP 6 – Infrastructură
transport rutier

Infrastructura

AP 12 – Asistență tehnică

Total POR BI

449,10

4

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON

Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Perioada depunere proiecte: 25.05.2016-25.11.2016
Tipuri de activități

Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale
• îmbunătățirea izolației termice și hidroizolare anvelopei clădirii, șarpantelor și
învelitoarelor inclusiv măsuri de consolidare;
• reabilitarea și modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic – încălzire şi apă
caldă de consum, parte comună a clădirii tip bloc de locuinţe, inclusiv montarea de
robinete cu cap termostatic
• modernizarea sistemului de încălzire: repararea/înlocuirea centralei termice de
bloc/scară; achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei
din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de
căldura si/sau centrale termice pe biomasa

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON

Prioritate de investiții 3.1: Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Tipuri de activități

Imbunătățire a eficienței energetice in sectorul iluminatului public
• înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat prin
utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și
asigurarea confortului corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea
instalațiilor electrice – stâlpi, rețele, etc
• achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;

• extinderea/reîntregirea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;
etc.

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON

Potențiali beneficiari - Prioritatea de investitii 3.1.
•Pentru masurile de eficienta energetica in cladiri publice : autoritățile publice
centrale, autoritățile publice locale, instituțiile publice locale din mediul urban si
rural;
•Pentru masurile de eficienta energetica in cladiri rezidentiale: autoritățile publice
locale din mediul urban;
•Pentru masurile de iluminat public: autoritățile publice locale din mediul urban;

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON

Prioritate de investiții 3.2: Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de
dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane,
inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri
relevante pentru atenuarea adaptărilor
Tipuri de activități:
•A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant
electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități
urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de
transport electric public; etc.);
•B.
Investiții destinate transportului electric și nemotorizat (ex. construire infrastructură necesară
transportului electric (inclusiv staţii de alimentare a automobilelor electrice); construirea/ modernizarea/
reabilitarea pistelor/ traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice aferente (puncte de închiriere, sisteme de
parcaj pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului auto în
anumite zone, etc.);

AXA PRIORITARĂ 3 – SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII
SCĂZUTE DE CARBON
Prioritate de investiții 3.2: Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de
mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

Tipuri de activități:

Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană (ex.
realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe instrumente inovative şi
eficiente de management al traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii rutiere
fundamentate de masurile propuse de PMUD pentru reducerea emisiilor de CO2
realizarea sistemelor de tip park and ride; realizarea de perdele forestiere alineamente de arbori (cu capacitate mare de retenție a CO2).
•C.

Potențiali beneficiari - Autoritățile publice locale din localitățile urbane (posibil
în parteneriat cu operatorul de transport public)

AXA PRIORITARĂ 5 – ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA,
PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Prioritatea de investitii 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural
Perioada depunere proiecte: 25.05.2016-25.11.2016

•
•
•
•

•
•

Tipuri de activități:
Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor
murale exterioare;
Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare,
siguranţă la foc, antiefracţie);
Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea
acestuia, în cadrul proiectului.

Potențiali beneficiari : autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de
cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

AXA PRIORITARĂ 5 – ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA,
PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL
Prioritatea de investitii 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de
reducere a zgomotului
Perioada depunere proiecte: 25.05.2016-25.11.2016
Tipuri de activități:
•
demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
•
realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
•
amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare
arbori);
•
crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri
de joacă pentru copii, etc.);
•
instalare Wi-Fi în spațiile publice;
•
dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
•
modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau
racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care
astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).

Potențiali beneficiari : autorități ale administrației publice locale și centrale, unitățile de
cult, ONG-uri și parteneriate între aceste entități.

AXA PRIORITARĂ 6 – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Perioada depunere proiecte: 25.05.2016-25.11.2016

Tipuri de activități
•

Modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă
sau indirectă cu reteaua TEN T;

•

Construcţia / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe
traseul drumului județean respectiv;

•

Construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face
parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte
elemente pentru creșterea siguranței circulației.

•

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru
asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea
pasarelelor pietonale;

AXA PRIORITARĂ 6 – ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

Prioritate de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Tipuri de activități

• Construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului
județean

• Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee
pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv
semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
• Realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție, realizarea de investiții
suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții
meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze
excepționale) – inundații, viscol etc

• Beneficiar: UAT Ilfov in calitate de proprietar al DJ (prin CJ Ilfov in calitate de
administrator)

AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN (CLLD)

Prioritate de investitie 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii
Tipuri de activități
• investiţiile în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare
locuinţelor sociale

• investiţii
în
infrastructura
de
sănătate,
servicii
sociale
reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico-socială;

–

• investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de
unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli
gimnaziale etc.);

AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN (CLLD)

Prioritate de investitie 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii
Tipuri de activități
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate
respectiv: construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
• crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate,
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate,
terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.);
• construirea/ dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie
socială de inserţie.

AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN
MEDIUL URBAN (CLLD)

Prioritate de investitie 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii

Activitatile POR vor fi corelate cu investitiile “soft“, finantabile din FSE, prin POCU
axa prioritara 5 Ghidul specific “Etapa I Constituire GAL și elaborare strategii locale
de dezvoltare”

Potențiali beneficiari
Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai
instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate
selectate pentru intervenție;

AXA PRIORITARĂ 10 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
Prioritate de investitie 10.1: Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin
dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Tipuri de activități

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
pentru educația timpurie - educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și
grădinițe)
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I - VIII)
• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale
universitare
Potențiali beneficiari
• unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice);
• instituţii de învăţământ superior de stat;

Ghiduri consolidate pentru prioritatile de investitii
3.1, 5.1, 5.2 si 6.1

Sinteza modificarilor ghidurilor solicitantului
disponibila pe noua pagina de internet
www. 2014-2020.adrbi.ro
a ADRBI dedicata POR 2014-2020:

http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/modificari-aleghidurilor-specifice-pentru-prioritatile-de-investitii-51-52-si-61/

http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/modificari-laghidul-solicitantului-pentru-prioritatea-de-investitii-31/

Birou de informare pentru potentiali
beneficiari POR din regiunea Bucuresti-Ilfov
• Contact Help-DesK POR :
Simona Curpan, Expert Promovare Regionala si Investitii
Tel: +4021 313.80.99
• Sprijin pentru dezvoltare proiecte autoritati locale:
Gina Paun, Sef Departament Programare, Planificare, Monitorizare
si Portofoliu de Proiecte
Tel/Fax: +4021 315 96 59, +4021 315 96 65

Formular online de solicitare de informatii:
http://2014-2020.adrbi.ro/solicita-informatii/

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
PENTRU REGIUNEA BUCURESTI ILFOV

www.adrbi.ro --- 2014-2020.adrbi.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
Str. M. Eminescu 163, Bucuresti
Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65
Helpdesk: + 4021.313.80.99
Email: claudia.ionescu@adrbi.ro

www.facebook.com/adrbi

www.adrbi.ro

Investim în viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã

