Programul Operational Regional
in
regiunea Bucuresti-Ilfov

Context general – ADRBI – Agentia pentru Dezvoltare
Regională Bucuresti-Ilfov
 Organism non-guvernamental,
non-profit si de utilitate publica
1999- ONG de utilitate publica

2004 – Legea dezvoltării regionale în
România
2007-2020 - Organism Intermediar
pentru Regio
Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti

ADRBI asigură servicii specifice pentru autorităţile publice
locale, ONG-uri etc, în vederea dezvoltării socio-economice si
a coeziunii regiunii Bucureşti-Ilfov

Dezvoltarea regională în România
Obiectivul POR: reducerea discrepanţelor dintre
regiuni
 POR 2014-2020
 Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro
 Alocare regiunea BI: 431,81 mil. Euro
 POR 2007-2013
 Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro
 Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro

 www.inforegio.ro
 www.adrbi.ro

POR 2014-2020 – Regiunea Bucuresti-Ilfov
Alocarea indicativa axe prioritare

(Mil.Euro)
• AP 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de carbon - 299,98
• AP 5 – Patrimoniu cultural si regenerare urbana - 40,77
• AP 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta
regionala si locala - 13,29
• AP 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a
comunitatilor defavorizate din mediul urban - 11,82
• AP 10 – Dezvoltarea infrastructurii educationale - 53,19

AP 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
scăzute de carbon
Alocare indicativa -299,98 mil Euro

AP

Pr.
depuse
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Ev.
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Contracte
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3.1.A – apel 1

76

33

43

43

39

63,5

3.1.A – apel 2

72

0

49

25

-

-

3.1.B- apel 1

16

7

9

2

1

0,93

3.1.B-apel 2

-

-

-

-

-

-

Prioritate de investiții 3.1 A: Sprijinirea eficienței
energetice pentru cladiri rezidentiale
Perioada de depunere 28.08.2017, ora 10 – 28.02.2018, ora 10

Tipuri de lucrari eligibile
• reabilitarea termică a anvelopei
• reabilitarea termică a sistemului de încălzire / sistemului de furnizare a
apei calde de consum
• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile
• alte activități care conduc la eficienta energetica
Potențiali beneficiari : Unitati administrativ-teritoriale (UAT) din mediul urban si
sectoare ale municipiului Bucureşti

Prioritate de investiții 3.1 B: Sprijinirea eficienței
energetice pentru cladiri publice
Perioada de depunere apel 2
29.01.2018, ora 10 – 29.07.2018, ora 10
Tipuri de lucrari eligibile

• reabilitarea termică a anvelopei cladirii
• reabilitarea termică a sistemului de încălzire / sistemului de furnizare
a apei calde de consum
• instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice
si/sau termice pentru consum propriu
• instalarea / reabilitarea / modernizarea sistemelor de climatizare,
ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii
aerului interior
• reabilitarea / modernizarea instalației de iluminat în clădiri
• management energetic integrat pentru clădiri si alte activități care
conduc la realizarea obiectivelor proiectului

Prioritate de investiții 3.1.C: Imbunătățire a eficienței
energetice in sectorul iluminatului public

Perioada de depunere proiecte: 18 februarie - 18 august 2018, ora 10

Tipuri de activități
• înlocuirea sistemelor de iluminatul public cu incandescență cu iluminat
prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată

• achiziționarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
• extinderea sistemului de iluminat public în localitățile urbane;

Axa 3 – Prioritatea de investitii 3.2
Mobilitate urbana durabila
Perioada depunere proiecte: 20.09.2017, ora 12– 20.03.2018, ora 12

Tipuri de activități:
•A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban
•B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
•C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană
Solicitanti
eligibili:
Parteneriatele
dintre
unitățile
administrativteritoriale orașe/municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu
UAT comune din zona funcţională a acestora și care îndeplinesc condiția
cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii
eligibile și/sau cu Sectoarele Municipiului București

Liderul de parteneriat va fi reprezentat de Municipiul Bucuresti

AP 5 - Patrimoniu cultural si regenerare urbana
Alocare indicativa - 40,771 mil Euro
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5.1. – apel 1

5

3

2

2

2

5,67

5.1. – apel 2

8

1

7

-

-

-

5.2. – apel 1

3

3

-

-

-

-

5.2. – apel 2

5

1

4

1

-

-

Prioritatea de investitii 5.1
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

Prioritatea de investitii 5.2
Tipuri de activități (1)

creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi
• reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și
suprafețe degradate sau neutilizate din interiorul orașelor și
transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului
liber pentru comunitate
• demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
•
realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare
trotuare;
• amenajare spații verzi
•

Prioritatea de investitii 5.2
Tipuri de activități (2)

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
•

AP 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta
regionala si locala
Alocare indicativa - 13,297 mil euro
Prioritatea de investiții 6.1
Stimularea mobilității regionale prin conectarea
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T,
inclusiv a nodurilor multimodale

Primul apel s-a inchis: 16.11.2017
Al doilea apel s-a inchis: 6.07.2017

AP 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a
comunitatilor defavorizate din mediul urban - 11,82 mil. euro
P.I. 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii

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

AP 10 - Dezvoltarea infrastructurii educationale - 53,19
mil. euro
• O.S 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii
si invatamantului obligatoriu (invatamant anteprescolar, prescolar si
scolar)
Perioada de depunere: 04.01.2018, ora 12:00 – 04.05.2018,
ora 12:00
•

O.S.10.2 Cresterea gradului de participare la invatamantul
profesional, tehnic si invatare pe tot parcursul vietii
Perioada de depunere: 04.01.2018, ora 12:00 – 04.05.2018, ora
12:00
• O.S 10.3 Cresterea gradului de participare la nivelul invatamantului
tertiar universitar
Perioada de depunere: 24.11.2017, ora 12:00 – 24.04.2018,
ora 12:00

Calendar orientativ lansari estimate pentru lunile
ianuarie-martie 2018

http://www.fonduri-ue.ro/presa/anunturi-finantari/2374calendarul-lansarilor-estimate-pentru-lunile-ianuariemartie-2018

Biroul de informare REGIO
•Str. Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2,
sector 2, 020076, Bucuresti

Program de lucru cu publicul: Luni-Joi:
9:00-17:00, Vineri: 9:00-14:30
• Telefon direct 021 3138099
• Formular online de solicitare de informatii www.adrbi.ro
la adresa :http://2014-2020.adrbi.ro/solicita-informatii/
• Formular inscriere evenimente
http://20142020.adrbi.ro/inscriere-eveniment/

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

