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

Prioritate de investitie 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii
Valoare alocata pentru Bucuresti-Ilfov:11,82 mil Euro

Tipuri de activități (1)
• 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.);

Prioritate de investitie 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii
Tipuri de activități (2)
• 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.
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

Valoare alocata pentru Bucuresti-Ilfov: 53,19 mil Euro

» O.S 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu (invatamant
anteprescolar, prescolar si obligatoriu)
» O.S 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul
profesional si tehnic

» O.S 10.3 Creșterea gradului de participare la nivelul
învăţământului tertiar universitar

O.S 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu (invatamant anteprescolar
si prescolar)
Ghidul s-a aflat in consultare publica pana la data de 16 mai 2017

Tipuri de investiții:

Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru educația timpurie antepreșcolară
(creșe) și preșcolară (grădinițe)
Solicitanti eligibili:
•Unitati administrativ-teritoriale (UAT)

•Institutii ale administratiei publice locale (aflate în subordinea sau coordonarea
autorităţii publice locale)
•Forme asociative între entitățile enumerate mai sus (liderul asociatiei va fi
reprezentat de UAT)

O.S 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei
timpurii şi învăţământului obligatoriu (invatamant obligatoriu)
Ghidul s-a aflat in consultare publica pana la data de 20 octombrie 2017

Tipuri de investiții:
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea
infrastructurii educaţionale pentru invatamant general obligatoriu
Solicitanti eligibili:

•Unitati administrativ-teritoriale (UAT)
•Institutii ale administratiei publice locale (aflate în subordinea sau
coordonarea autorităţii publice local)
•Forme asociative între entitățile enumerate mai sus (liderul asociatiei va
fi reprezentat de UAT)

O.S.10.2 Cresterea gradului de participare la
invatamantul profesional si tehnic si invatare pe tot
parcursul vietii
Ghidul s-a aflat in consultare publica pana la data de 28 iunie 2017
Tipuri de investiții:
Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru invatamantul profesional şi tehnic și învățarea pe tot
parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
Solicitanti eligibili:
•Unitati administrativ-teritoriale (UAT)

•Institutii ale administratiei publice locale (aflate în subordinea sau
coordonarea autorităţii publice locale)
•Forme asociative între entitățile enumerate mai sus (liderul asociatiei va fi
reprezentat de UAT)
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O.S 10.3 Creșterea gradului de participare la
nivelul învăţământului tertiar universitar
Ghidul s-a aflat in consultare publica pana la data de 11 august 2017

Perioada de depunere proiecte :
24 Noiembrie 2017, ora 12,00 – 24 Aprilie 2018,
ora 12,00
Tipuri de investiții:
•reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale universitare
Solicitanti eligibili:
• Instituţii

de învăţământ superior de stat

AXA PRIORITARĂ 10 – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCAȚIONALE

Valoarea totala eligibila a proiectului
» Valoare minimă eligibilă: 100.000 euro
» Valoare maximă eligibilă: 6.700.000 euro (fara a
depăşi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul
infoeuro din luna depunerii)
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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: helpdesk@adrbi.ro
www.adrbi.ro
www.facebook.com / adrbi
Investim în viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã

www.adrbi.ro

www.inforegio.ro

