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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov
(ADR BI)
Organism non-guvernamental, nonprofit şi de utilitate publică care
actioneaza de:
 20 de ani in pentru dezvoltarea
regiunii Bucuresti- Ilfov

 12 ani pentru implementarea POR
in calitate de Organism Intermediar
pentru Regio
Mihai Eminescu nr. 163, Sector 2, Bucuresti

ADRBI activeaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala şi în
conformitate cu prevederile statutului de organizare şi funcţionare aprobat de CDRBI
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Context general - Regiunea București-Ilfov

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
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Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov
Domenii de activitate

Planificare si programare regionala
A fost demarata elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Bucuresti- Ilfov 20212027

Implementarea proiectelor
Organism intermediar pentru Programul Operațional Regional (informare și
promovare, selectare, contractare, monitorizare și verificare proiecte)

Promovarea regionala si a investitiilor
Promovează regiunea , activitati de helpdesk, relatii publice si mass media
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Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de
coeziune 2021-2027
Tipuri de regiuni
1. regiuni mai puțin dezvoltate

al căror PIB pe cap de locuitor este mai
mic de 75% din PIB-ul mediu al UE-27

2. regiuni de tranziție

al căror PIB pe cap de locuitor se situează
între 75% și 100% din PIB-ul mediu al
UE-27

3. regiuni mai dezvoltate

al căror PIB pe cap de locuitor depășește
100% din PIB-ul mediu al UE-27
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Principale modificări ale regulamentelor aplicabile
Propunerea de regulamente pentru perioada 2021 – 2027 a fost publicata in mai 2018
2014 – 2020
Rata de cofinanțare

2021 – 2027
Rata de cofinanțare



85% din partea FEDR (pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate)

70% din partea FEDR (pentru regiunile mai puțin
dezvoltate)



80% din partea FEDR (pentru regiunile mai dezvoltate 
– Bucuresti Ilfov)

40% din partea FEDR (pentru regiunile mai dezvoltate –
Bucuresti Ilfov)

Concentrare tematica
- 50% pentru primele 4 Concentrare tematica - 65% pentru primele 2 obiective
obiective tematice (pe categorii de regiuni)
de politică (la nivel național)
 OT 1 - cercetare-dezvoltare-inovare,
 OP 1 - cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri (35%)
 OT 2 - tehnologia informațiilor si comunicațiilor
 OP 2 - reducere de CO2 (30%), în discuție finanțarea
 OT 3 - IMM –uri
activitatilor de mobilitate urbană sub acest obiectiv
 OT 4 - reducere de CO2
ca in perioada de programare actuala
Celelalte obiective tematice finanțate:
 OT 5 - adaptarea la schimbari climatice și riscuri
 OT 6 - conservarea și protecția mediului
 OT 7 - transport
 OT 8 - ocuparea forței de muncă
 OT 9 - promovarea incluziunii sociale (sănatate,
social)
 OT 10 - investiții în educație
 OT 11 - consolidarea capacității administrative

Celelalte obiective de politică:
 OP 3 - mobilitate și conectivitate (transport,
mobilitate urbană și TIC)
 OP 4 - Europa socială (sănătate, educație, social,
ocuparea forței de muncă)
 OP 5 - dezvoltare integrată și sustenabilă pentru
zonele urbane, rurale și inițiative locale

2014 – 2020

2021 – 2027

Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 5% din Sprijinul pentru dezvoltare urbană – minim 6% din
alocarea FEDR
alocarea FEDR
Regula N+3 - Termenul de dezangajare automată a Regula N + 2 - Termenul de dezangajare automată a
fondurilor este N + 3
fondurilor este N + 2
TVA eligibil (atata timp cat este nedeductibil – nu se TVA neeligibil - cu excepția proiectelor care au o
poate recupera)
valoare totală mai mică de 5 mil euro
Prefinanțare inițială de 1% din alocarea totală a Eliminarea prefinanțărilor inițiale și reducerea
programelor si prefinanțare anuală între 2% si 3%
tranșelor anuale de prefinanțare la 0,5% din alocarea
anuală/program

Cererile de plata pot fi transmise oricand de statul Limitarea numărului cererilor de plată anuale la 4
membru, indiferent de valoarea solicitată
cereri /an transmise de statul membru catre CE
Asistență tehnică – rambursarea cheltuielilor pe
măsură ce sunt efectuate (4 % din cuantumul total al
fondurilor alocate pentru programele operaționale
dintr-un stat membru pentru fiecare categorie de
regiune)

Asistență tehnică – cheltuielile solicitate ca rată
forfetară (procent) din cheltuielile de investiții realizate
în celelalte axe prioritare (în limita a 2,5% din valoarea
FEDR).
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POLITICA DE COEZIUNE POST 2020
11 obiective simplificate și consolidate în 5
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POLITICA DE COEZIUNE POST 2020
Concentrarea tematică FEDR

Criteriile privind concentrarea tematică se vor aplica la nivel
național în baza Venitului Național Brut (VNB)
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POLITICA DE COEZIUNE
2021-2027 (1)
Fiecare dintre cele 5 obiective politice are condiții favorizante specifice

bună guvernanță a strategiilor regionale de specializare inteligentă ( sau nationale )
plan global de transport la nivel corespunzător,
cadru strategic de politică în domeniul educației,
cadru strategic de politică în domeniul incluziunii sociale și reducerea sărărciei, Strategie
națională pentru integrarea persoanelor de etnie romă,
cadru strategic de politică în domeniul sănătății
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POLITICA DE COEZIUNE
2021-2027 (2)
Condiții favorizante generale (achiziții publice, ajutor de stat, Carta europeană a
drepturilor fundamentale, Convenția Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu dizabilități)

 Statele membre nu vor putea declara cheltuieli legate de obiective specifice până
când nu este îndeplinită condiția favorizantă

 Îndeplinirea condițiilor va fi monitorizată pe toată perioada de programare
În cazul în care Comisia Europeană constată că o condiție nu mai este îndeplinită în
timpul implementării, costurile asociate cu această condiție nu vor mai fi incluse în

cererile de plată
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POLITICA DE COEZIUNE
2021-2027
Context regional

Strategia de Specializare
Inteligentă a Regiunii de
Dezvoltare Bucuresti-Ilfov

Strategia de dezvoltare
regionala a Regiunii de
Dezvoltare Bucuresti -Ilfov
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Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov
Str. M. Eminescu 163, București

Telefon /Fax: +4021.315.96.59; +4021.315.96.65

www.adrbi.ro
www.facebook.com/adrbi
Investim în viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã
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