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Context general - Regiunea Bucuresti-Ilfov
RBI este una dintre cele
276 regiuni NUTS 2 ale UE

Regiunea BI

Bucureşti

Ilfov

% Regiunea BI în
România

Suprafaţa

1 821 km2

13.1%

86.9%

0.76

Populaţia

2 272 163 loc.

82.89%

17.11%

11.29

ADRBI – Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti-Ilfov
 Organism non-guvernamental,
non-profit şi de utilitate publică

 1999- ONG de utilitate publică
 2004 – Legea dezvoltării
regionale în România
 2007-2020 - Organism
Intermediar pentru Regio
Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti

Atributii:
• Elaboreaza Planul de Dezvoltare Regionala (PDR), a planurilor si
programelor aferente la nivelul regiunii

• Organism intermediar pentru Regio - Programul Operational
Regional (informare si promovare, selectare, contractare,
monitorizare si verificare proiecte)
 Asigura management tehnic si financiar al Fondului pentru
dezvoltare regionala
 Promoveaza regiunea si realizeaza activitati care decurg din
politicile de dezvoltare regionala

POR 2014-2020
Obiectivul general
Creşterea competitivităţi economice şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condiţilor
infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare durabilă a regiunilor, capabile să
gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potenţialul lor de inovare şi de
asimilare a progresului tehnologic
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POR 2014-2020 Axa 9 - Sprijinirea regenerării economice și
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Obiectiv specific:
•Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

• Comunitati defavorizate in regiunea Bucureşti-Ilfov:
–Sectorul 5 (1,6%), Sectorul 4 (0,5%) şi Sectorul 3 (0,9%)
–Oraşele: Măgurele (11,55%), Buftea (12,9%) si Chitila (13,5%).
•Sursa: POR 2014-2020

POR 2014-2020 Axa 9 - Sprijinirea regenerării economice și
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

• Surse de finantare / Programe:
- FSE / POCU – Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala
(SDL) si constituirea Grupului de Actiune Locala (GAL)
- FEDER / POR – Implementarea proiectelor propriu-zise
Strategii de dezvoltare locala aprobate in regiunea BI:
• Primaria sector 4 - “Asociația gândim și acționăm local în
sectorul 4 “
• Primaria sector 5 - “Împreună dezvoltăm sectorul 5”

POR 2014-2020 Axa 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban
Alocare regionala: 11,82 mil euro
Tipurile de acțiuni care vor fi avute în vedere pentru
finanțare vizează:
• Investiţiile în infrastructura de locuire construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor
sociale

POR 2014-2020 Axa 9 - Sprijinirea regenerării economice și
sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

• Investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie şi
servicii sociale – construirea / reabilitarea /
modernizare centrelor integrate de intervenţie
medico-socială, precum şi reabilitare/modernizare
de unităţi de învăţământ preuniversitar
• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al
comunității defavorizate
• stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de
economie socială (construirea de infrastructură de
economie socială)

POR 2014-2020 Axa 9 - Sprijinirea regenerării
economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban
Beneficiari eligibili sunt grupurile de acţiune locală
(GAL), constituite din reprezentanţi ai autorității publice
locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai
societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate
pentru intervenție.
•Actiunile care se vor intreprinde au drep scop
reducerea concentrării spaţiale a sărăciei si cresterea
coeziunii sociale

POR 2014-2020 Axa 10 – Infrastructura de
invăţământ
Activitati eligibile - construcția/ reabilitarea/
modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale pentru :
- învățământul anteprescolar si prescolar (crese si
gradinite)
- învățământul general obligatoriu (şcoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregătitoare)
- învățământul profesional şi tehnic
- învățământul universitar
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Exemple proiecte finanţate prin POR 2007-2013
sector 2, Bucuresti
Colegiul National Iulia Hasdeu
Liceul C.A Rosetti

Grup scolar Dumitru Dumitrescu , oras Buftea

Scoala gimnaziala comuna Dascălu- jud Ilfov
12

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.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
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