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OP 1. O Europă mai inteligentă

449,5 mil EUR

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi inovative
O.S. 1.i. Cercetare, inovare și adoptare a tehnologiilor avansate
O.S. 1.ii. Digitalizareîn IMM
O.S. 1.iii. Creșterea competitivității în IMM
O.S. 1.iv. Competențe pentru RIS3, tranziție industrială, antreprenoriat in IMM

Prioritatea 2 . O regiune digitalizată
O.S. 1.ii. Digitalizare și servicii publice

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi inovative
O.S. 1.i. Cercetare, inovare și adoptare a tehnologiilor avansate (în domeniile RIS3)

Acțiuni

Rezultate

Solicitant

Tip de sprijin

1. Sprijinirea inovării interne în IMM-uri
2. Sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea unui transfer tehnologic
3. Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)
4. Sprijinirea clusterelor de inovare
1. IMM care inovează intern
2. IMM-uri care introduc inovații
3. Transferuri tehnologice realizate în PST
4. IMM-uri care introduc inovații
1. Intreprinderi mici și mijlocii cu activitate în domeniul CDI
2. IMM-uri în cooperare cu EITT
3. PST
4. Clustere de inovare
1. Grant + instrument financiar
2. Grant (minimis) și grant + instrument financiar
3/4. Grant

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi inovative
O.S. 1.ii. Digitalizare în IMM

Acțiuni

Sprijin pentru transformarea digitală a IMM-urilor
Cresterea intensitatii digitale in IMM prin implementarea a minim 7 din cele 12 tehnologii
digitale vizate de ”Indicele economiei și societății digitale DESI
Intreprinderi care ating o intensitate digitală ridicată

Rezultate

Solicitant

IMM-uri

Grant - ajutor de minimis.
Tip de sprijin

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi inovative
O.S. 1.iii. Creșterea competitivității în IMM
1. Sprijinirea dezvoltării start-up-urilor și creării spin-off-urilor inovatoare;
2. Sprijinirea modernizării capacităților tehnologice ale IMM;
3. Inființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri.
Acțiuni

1. Intreprinderi noi sprijinite
2. Locuri de muncă nou create
3. IMM care utilizează serviciile de incubare
Rezultate

1. Start-up-uri, Spin-off-uri
2. IMM
3. Incubatoare de afaceri
Solicitant

1. Grant (ajutor de minimis)
2. Grant (ajutor de minimis) și grant + instrument financiar.
3. Grant
Tip de sprijin

Prioritatea 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi inovative
O.S. 1.iv. Competențe IMM pentru RIS3, tranziție industrială și antreprenoriat
1. Competențe IMM pt. inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, economie circulară;
2. Competențe IMM și EITT adecvate susținerii specializării inteligente prin intermediul atelierelor
de descoperire antreprenorială regionale (EDP).
Acțiuni

1. Angajati din IMM-uri care finalizează instruiri
2. Angajati din IMM și EITT care finalizează instruiri
Rezultate

Solicitant

Tip de sprijin

1. Agajații din IMM
2. Angajații din IMM și EITT)
1. Voucher de formare
2. Grant

Prioritatea 2. O regiune digitalizată
O.S. 1.ii. Digitalizare și servicii publice

Acțiuni

Rezultate

Sprijin pentru digitalizarea administrației publice: servicii și aplicații digitale noi oferite de
instituții publice în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor din RBI, etc
Sprijin pentru intervenții de tip oraș inteligent (smart city)
Servicii publice digitale
Aplicații digitale
Utilizatori de servicii și aplicații digitale publice noi/modernizate

Instituții publice, APL
Solicitant

Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*
Tip de sprijin

OP 2. O Europă mai verde
Prioritatea 3. O regiune prietenoasă cu mediul
O.S. 2.i. Eficiență energetică
O.S. 2.vii. Infrastructuri verzi

Prioritatea 4 . O regiune cu mobilitate ridicată
O.S. 2.viii. Mobilitate urbană multimodală durabilă

587,5 mil EUR

Prioritatea 3. O regiune mai verde (1)
O.S. 2.i. Eficiență energetică (în sectorul rezidențial)
Izolarea termică a anvelopei și parților vitrate
Imbunătățirea sistemelor de încălzire, instalații și iluminat
Management energetic al clădirii, etc
Acțiuni

Rezultate

Solicitant

Tip de sprijin

Renovare moderată (30-60%)
Cca 45.000 apartamente
Reducerea sărăciei energetice
APL urban + Asoc de Proprietari
Grant:
40%FEDR + 20%BS + 30% APL (max) + 10% Asoc Propr. (min)
Audit energetic, CPE, MC 001

Conditii

Prioritatea 3. O regiune mai verde (2)
O.S. 2.i. Eficiență energetică (în sectorul public)
Izolarea termică a anvelopei și parților vitrate, sisteme de încălzire,
Instalații și iluminat, management energetic al clădirii, măsuri de
Consolidare seismică și utilizare surse regenerabile, etc
Acțiuni

Rezultate

Renovare aprofundată (> 60%):
Cca 120.000 mp/ 45 clădiri publice
Construcție NZEB+: cca 7.300 mp / 3 clădiri publice*
UAT/APL/autorități și instituții centrale și locale

Solicitant

Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*
Tip de sprijin

Audit energetic, CPE, MC 001
Conditii

Prioritatea 3. O regiune mai verde (3)
O.S. 2.vii. Infrastructuri verzi
Crearea / extinderea / modernizarea infrastructurilor verzi prin utilizarea
soluțiilor bazate în principal pe natură (sol, vegetație, arbori, biodiversitate, alei
recreative noninvazive, elemente care să pună in valoare IV, etc)
Acțiuni

91 ha spații verzi
70.000 pers care au acces la spații verzi
Rezultate

UAT/APL
Solicitant

Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*
Tip de sprijin

Studiu peisagistic și biodiversitate
Registrul spațiilor verzi
Conditii

Prioritatea 4. O regiune cu mobilitate ridicată
O.S. 2.viii. Mobilitate urbană multimodală durabilă
infrastructuri pentru transport public urban curat, achiziții de
mijloace de transport fără emisii, transport nemotorizat, sisteme
ITS, infrastructuri de încarcare electrică pt transportul public
Acțiuni

Rezultate

Solicitant

16 km de linii de tramvai
60 tramvaie + 120 autobuze electrice
1 park&ride, 92 km de piste de biciclete,
1 sistem ITS
UAT/APL + parteneriate*
Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*

Tip de sprijin

Conditii

PMUD 2016-2030, studii de specialitate
Contract de servicii publice - pt mijloace de transport

OP 3. O Europă mai conectată

106,2 mil EUR

Prioritatea 5. O regiune accesibilă
O.S. 3.ii. Creșterea mobilității regionale și îmbunătățirea accesului la TEN-T

Prioritatea 5. O regiune accesibilă
O.S. 3.ii Creșterea mobilității regionale și îmbunătățirea accesului la rețeaua TEN-T
DJ: construire/reabilitare/modernizare
Decongestionare: sub/supratraversari rutiere (pasaje), extinderi la 4 benzi, bretele de acces, etc
Infrastructuri multimodale de marfă
Acțiuni

4 km de infrastructura rutieră nouă
60 km de DJ reabilitat
1 terminal multimodală de marfă
Rezultate

Solicitant

UAT urban/ județ + parteneriate
Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*

Tip de sprijin

Conditii

Conectivitate la rețeaua TEN-T
Corelare cu MPGT/SDJ Ilfov
Analiză și măsuri de siguranță rutieră, studiu de trafic

OP 4. O Europă mai socială

Prioritatea 6. O regiune educată
O.S. 4.ii. Acces egal la servicii de calitate și incluzive în educație

171,6 mil EUR

Prioritatea 6. O regiune educată
O.S. 4.ii. Acces egal la servicii de calitate și incluzive în educație
Crearea și modernizarea infrastructurii educaționale pentru învățământul
timpuriu, primar și secundar, profesional şi tehnic și superior

80 de infrastructuri educaționale noi sau modernizate/ 42.000
persoane (antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți)
UAT /APL / Instituții de învățământ superior de stat

Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*

OP 5. O Europă mai aproape de cetățeni

93,05 mil EUR

Prioritatea 7. O regiune atractivă
O.S. 5.i. Regenerare urbană, patrimoniu cultural, turism în zonele urbane
O.S. 5.ii. Patrimoniu cultural, turism durabil în afară zonelor urbane

Prioritatea 7. O regiune atractivă
O.S. 5.i. Regenerare urbană, patrimoniu cultural, turism în zonele urbane

Acțiuni

Rezultate

Solicitant

Tip de sprijin

Conditii

Amenajarea obiectivelor turisice și dezvoltarea infrastructurilor de agrement
Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor
destinate activităților culturale;
Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea spațiilor publice.
15 situri culturale și turistice
150.000 mp de spații publice
UAT/APL urbane, Autorităţi publice centrale,
Unitățile de cult, ONG-uri, parteneriate
Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*
Strategii teritoriale conforme cu
art. 29 al Regulamentului 1060/ 2021

Prioritatea 5. O regiune atractivă
O.S. 5.ii. Patrimoniu cultural, turism durabil în afară zonelor urbane

Acțiuni

Amenajarea obiectivelor turisice și dezvoltarea infrastructurilor de agrement, petrecerea
timpului liber și sport;
Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurilor
destinate activităților culturale
7 situri culturale și turistice

Rezultate

Solicitant

Tip de sprijin

Conditii

APL rurale, Unitățile de cult, ONG-uri ,
Parteneriate între aceste entități
Grant: 40%FEDR + x % BS+ x % Solicitant*
Strategii teritoriale conforme cu
art. 29 al Regulamentului 1060/ 2021

Principii orizontale PORBI 2021 2027
Egalitate de șanse, incluziune și nediscriminare
Accesibiltate pentru persoanele cu dizabilități
Eficiență energetică înainte de toate (EE1)
Imunizare la schimbări climatice (climate proofing)
A nu prejudicia în mod semnificativ mediul (DNSH).
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Vă mulțumim!
Echipa ADRBI

