05 aprilie 2017
NOI POSIBILITĂŢI DE FINANŢARE PENTRU REGIUNEA BUCUREŞTI-ILFOV ÎN CADRUL PROGRAMULUI
OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Relansarea Priorităţii de investiţii 5.2. - Reducerea poluării şi creşterea
suprafeţei verzi în oraşele mici, mijlocii şi municipiul București
În data de 04 aprilie 2017, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti–Ilfov (ADR BI) a
organizat la Spaţiul Public European seminarul de informare pentru relansarea apelului de
proiecte pe Axa 5 – “Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural”, P.I 5.2 - “Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii
mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării
măsurilor de reducere a zgomotului” în Regiunea Bucureşti-Ilfov.
Fondurile nerambursabile disponibile pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov în cadrul acestui apel
sunt de 13,89 mil. Euro (FEDR + BS).
În cadrul seminarului de informare au fost prezentate şi discutate următoarele aspecte:


Obiectivul specific: Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor
degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București.



Solicitanţi eligibili: unităţi administrativ teritoriale (UAT) din mediul urban, UAT
Municipiul Bucureşti, inclusiv sectoarele componente, cf. Legii 215/2001, parteneriate
între UAT din mediul urban și UAT județ cu lider de parteneriat UAT din mediul urban.



Contribuţia financiară a solicitantului: minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile
plus toate cheltuielile neeligibile.



Tipuri de activităţi eligibile: demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse
intervențiilor; realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, crearea trotuarelor;
amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene, inclusiv plantare
arbori și arbuști; gazonare etc.); facilităţi pentru recreere (zone pentru activităţi
sportive, joacă pentru copii etc.); elemente constructive (alei, foişoare, pergole,
grilaje, grupuri sanitare, vestiare, scene); realizarea sistemelor de supraveghere
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video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; dotarea cu mobilier urban (bănci, coșuri de
gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, împrejmuire etc).


Valoarea totală a proiectului (eligibilă+neeligibilă): valoare minimă totală: 100.000
euro şi valoare maximă totală: 5 milioane euro, la cursul de 4,5129 lei/euro.

Ghidul pentru această prioritate de investiţii a fost în consultare publică în luna noiembrie
2015, iar primul Apel de proiecte a fost lansat la nivel naţional în data de 25.03.2016. Apelul
2 a fost lansat la nivel naţional în data de 14.03.2017.
Cererile de finanţare/proiectele se vor depune în perioada 15.04.2017, ora 12.00 15.10.2017, ora 12.00, exclusiv prin aplicația electronică MySMIS2014, disponibilă la adresa
web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis
Proiectele au la bază principiul competitivităţii, putând fi depuse doar în perioada de
şase luni menţionată mai sus. După primele 3 luni se realizează o evaluare preliminară,
proiectele având peste 70 de puncte putând fi contractate direct.

De asemenea, s-a prezentat modul de înscriere si accesare personalizată a MySMIS2014.
Prin noul sistem MySMIS, potenţialii beneficiari din România vor putea solicita bani europeni
pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia MySMIS facilitează schimbul electronic
de informații între potenţialii beneficiari, beneficiari și autoritățile cu atribuții în
gestionarea FESI- Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii.
Anexa 4.2.3 la ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 5.2 prezintă instrucțiuni,
recomandări și clarificări privind modul de completare în cadrul aplicației MySMIS, la
completarea fiecărei secțiuni în parte a cererii de finanţare. Anexa şi ghidul solicitantului se
poate consulta pe pagina agenţiei la adresa: http://2014-2020.adrbi.ro/axe/axaprioritar%C4%83-5/
Prezentările, detalii şi fotografii de la eveniment la http://20142020.adrbi.ro/evenimente/seminar-regio-relansarea-prioritatii-52-realizarea-de-actiunidestinate-imbunatatirii-mediului-urban/.
Persoană de contact: Claudia Ionescu, purtător de cuvânt
Şef Departament Promovare Regională şi Investiţii – ADR BI
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