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PLANIFICARE REGIONALA
OPORTUNITATI SI PROVOCARI
2021-2027

IMPORTANTA PLANIFICARII REGIONALE
Planificarea dezvoltarii la nivel regional ofera baza esentiala si strategica pentru
includerea masurilor regionale si a proiectelor in viitoarele programe de finantare,
indiferent de sursa de finantare a programelor
Planul de Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov este elaborat printr-o abordare
participativa :
- reflecta politici nationale relevante de dezvoltare raportate la nevoile regionale
- reflecta problemele cu care se confrunta regiunea, punctele forte pe care se poate
sprijini regiunea, precum si sansele care pot fi fructificate.
- reflecta orientarile strategice ale altor finanțatori importanți ai viitoarelor
programe de dezvoltare
- IMPORTANT: reflecta inclusiv modul in care regiunea intentioneaza sa aloce
propriile resurse

PROCESUL DE PLANIFICARE LA NIVEL REGIONAL
Politici strategii
planuri europene si
nationale
Crearea structurilor
parteneriale

Dezbatere
publica
Analiza sociala si economica
Analiza SWOT
Strategia pentru Dezvoltare Regionala
Elaborarea
documentelor in forma
preliminara

Analiza datelor
statistice

Intalniri bilaterale cu
actori regionali

OPORTUNITATI SI PROVOCARI 2021-2027
Modernizarea politicii de coeziune, cea mai importanta politica europeana de investitii in dezvoltarea regionala:

- Resursele vor fi alocate pe 5 obiective de politica
- „Concentrarea tematica” nu va mai fi la nivel regional, ci la nivel național. (tarile membre vor investi in primele doua
prioritați intre 65 % și 85 % din alocarile lor din cadrul FEDR si FC, in funcție de prosperitatea lor relativa VNB. )
- Un sistem de alocare a fondurilor usor modifcat. Alocarea are inca loc in principal in funcție de PIB-ul pe cap de
locuitor, insa include, de asemenea, noi criterii pentru toate categoriile de regiuni - somajul in randul tinerilor, nivelul
scazut de educatie, schimbarile climatice si primirea si integrarea imigranților
- Consolidarea in continuare a dimensiunii urbane a politicii de coeziune folosind ca instrumente „ Investitii teritoriale
integrate”, „Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii” si Initiativa urbana europeana- un nou
instrument de cooperare intre orașe ( 6% din FEDR fiind dedicat dezvoltarii urbane durabile ).
- Injumatatirea conditionalitatilor ex-ante. Continua abordarea condiționalitaților ex-ante introduse pentru perioada
de finanțare 2014-2020 acestea devenind „Condiții favorizante” – ( existenta strategiei de specializare inteligenta
pentru orientarea investițiilor in cercetare și inovare va fi o conditie favorizanta)
- Revenire la regula n+2 (ani) ceea ce presupune o gestiune financiara mai stricta
- Posibilitatea transferarii treptate a proiectelor 2014-2020 - va permite inceperea rapida a perioadei de programare.
- Sumele de prefinantare vor fi mai reduse si vor constitui de acum incolo 0,5 % din resursele programului care
urmeaza sa fie platite in fiecare an, cu excepția anului 2027, ultimul an din urmatoarea perioada de finanțare.

11 OBIECTIVE SIMPLIFICATE SI CONSOLIDATE IN 5
OP 1. O EUROPA MAI INTELIGENTA
prin promovarea unei transformari economice
inovatoare si inteligente
OP 2. O EUROPA MAI ECOLOGICA
cu emisii scazute de carbon prin promovarea tranzitiei
catre o energie nepoluanta și echitabila, a investitiilor
verzi si albastre, a economiei circulare, a adaptarii la
schimbarile climatice si a prevenirii si gestionarii riscurilor
OP 3. O EUROPA MAI CONECTATA
prin dezvoltarea mobilitatii și a conectivitatii
TIC regionale
OP 4. O EUROPA MAI SOCIALA
prin implementarea pilonului european al drepturilor
sociale
OP 5. O EUROPA MAI APROAPE DE CETATENI
prin promovarea dezvoltarii durabile si
integrate a zonelor urbane, rurale si de coasta
si a initiativelor locale

CONCENTRAREA TEMATICA FEDR
Criteriile privind concentrarea tematica se vor aplica la nivel national in baza
Venitului Național Brut (VNB)

Pentru tarile cu:

Procentaj Min. OP 1
“mai inteligenta”

Procentaj Min. OP 2
“mai ecologica”

VNB sub 75 %

35%

30%

VNB 75-100 %

45%

30%

60%

Nu se aplica.
OP 1 si OP 2 min. 85%

VNB peste 100 %

STRATEGIA REGIONALA DE SPECIALIZARE INTELIGENTA
PENTRU ORIENTAREA INVESTITIILOR IN CERCETARE INOVARE
DE CE?

(1)

- Regiunea București-Ilfov este prima la nivel national din perspectiva activitatilor de inovare si cercetare, dar cu
toate acestea sub standardul Uniunii Europeme, cu un scor de 48,5 comparativ cu 102,6 media UE. (European
Innovation Scoreboard 2018 )
- Regiunea București-Ilfov concentreaza 24,4% din intreprinderile inovatoare ale tarii
- Clasificarea pe activitati economice a aratat faptul ca ponderea intreprinderilor inovatoare axate pe servicii a
crescut treptat de la 49% in 2002 la 70,5% in 2014, crestere realizata in paralel cu diminuarea procentului
intreprinderilor din sectorul industrial
- pe clase de marimi cea mai mare ponderea a intreprinderilor inovatoare este detinuta de intreprinderi mici
(67,23%), urmate de intreprinderile mijloci (24,51%) si in final de intreprinderile mari (8,26%) (INS 2016)
- Ca pondere a intreprinderilor inovatoare, 17,09% au avut atat inovatii de produs cat si de proces, 13,16% au
avut inovatie de proces, 19,75% au avut inovatie de produs, iar cea mai mare pondere, de 43%, revine
intreprinderilor care au ales sa inoveze metoda de organizare și/sau marketing si 7% unitati cu activitate de
inovare nefinalizata ( INS 2016 )

DE CE ? (2)
- Regiunea București-Ilfov, in anul 2018, concentreaza 12 din cele 41 de entitati de inovare si transfer
tehnologic acreditate la nivel national ( cca 29%) (http://www.research.gov.ro/ro/articol/4728/sistemul-decercetare-infrastructuri-de-cercetare-infrastructura-de-inovare-si-transfer-tehnologic-entitati-de-inovare-sitransfer-tehnologic)
- La nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov se concentreaza 19,3% din clusterele existente la nivel national (17
clustere din 88 la nivel national) (http://economie.gov.ro/images/domenii/clustere.pdf )
- La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov functioneaza, la nivelul anului 2018, 32 de institutii de invatamant
superior https://www.edu.ro/institutii%20inv_superior%20de%20stat%20civil
- La nivelul regiunii Bucureşti Ilfov functioneaza, la nivelul anului 2018, 29 de institute de cercetare
dezvoltare în coordonare (din cele 46 la nivel national)
- Academia Romana are în sistemul sau 60 de institute si centre de cercetare care contribuie la dezvoltarea
stiintei, literelor şi artelor în tara – dintre acestea 32 se afla in regiunea Bucuresti Ilfov.
http://www.acad.ro/academia2002/acadrom/pag_lista2_inst.htm

DEMARAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE REGIONALA
Elaborarea a 3 studii la nivel regional (ianuarie-septembrie 2019)

Temele propuse pentru studii abordeaza o serie de tematici cheie ale perioadei de programare post 2020:
1.
2.
3.

Studiu privind analiza riscurilor sociale
Studiu privind analiza a riscurilor privind schimbarile climatice
Studiu privind pecializare Inteligenta in Regiunea Bucuresti-Ilfov

Pentru toate cele 3 tipuri de studii specifice se vor face analize, prognoze si scenarii privind masurile propuse
luand in considerare caracteristicile geografice si demografice.

DEMARAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE REGIONALA
Activități principale:

* Creare grupuri lucru regionale (ianuarie-martie 2019)
* Vizite la administrațiile locale din regiune (ianuarie –martie 2019): identificare propuneri
masuri/proiecte, creare fisa date localitate, stabilire aranjamente instituționale
* Analiza socio-economica si analiza SWOT (mai-iulie 2019)- inclusiv întâlniri grupuri de lucru
* Elaborare prim proiect Strategie regionala si discutarea in grupurile de lucru (septembrieoctombrie 2019)
* Etapa de consultare : consultare publica in paralel cu consultarea directa a APL (atat cu
executivul cat si cu Consiliile Locale (octombrie 2019- ianuarie 2020)
* Aprobarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala București Ilfov ianuarie/februarie 2020
* Operationalizarea planului (transformarea acestuia in Program Operational Regional)- prima
jumatate a anului 2020.

Multumesc pentru atentie!
www.adrbi.ro
contact@adrbi.ro

