PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
BUCUREȘTI-ILFOV
2021-2027

16 mai 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov organism
neguvernamental de utilitate publica din anul 1999
Peste 20 ani de activitate în
planificare și dezvoltare regională

14 ani ca Organism Intermediar pentru Programul
Operațional Regional (POR)

Planuri de Dezvoltare Regională
Strategii de inovare/specializare inteligentă

Dezvoltarea regională în România prin REGIO
2007-2027
Evolutia bugetelor alocate
2007-2013
Alocarea naţională: 4,84 mld. Euro (FEDR+BS)
Alocare regiunea BI: 362 mil. Euro (FEDR+BS)
 2014-2020
Alocarea naţională: 8,25 mld. Euro (FEDR+BS)
Alocare regiunea BI: 451,7 mil. Euro (FEDR+BS)
2021-2027
Alocare regiunea BI: 1466,45 mil. Euro (FEDR+BS)

Autoritate de management
Programul Operational Regional
Bucuresti-Ilfov 2021-2027
• Legea 277/ 2021 pentru aprobarea OUG 122/2020 pentru eficientizarea procesului
decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România,
Art.3
• HG 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților
și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe
nerambursabile 2021-2027
• ADRBI titular pentru Programul Operațional Regional Bucureşti-Ilfov 2021-2027
privind elaborarea programului in vederea aprobarii prin decizia Comisiei Europene

Programul Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov
2021-2027
• Document de programare multianual care reflectă strategia regiunii in vederea
îndeplinirii obiectivelor de politică și obiectivelor specifice stabilite prin Politica de
Coeziune a UE
• Contribuie la îndeplinirea viziunii strategice a regiunii București-Ilfov prin
intermediul a 8 PRIORITĂȚI, conturate având la bază prioritățile
- Planului de Dezvoltare Regională BI
- Strategiei de Specializare Inteligentă BI 2021-2027
- Raportul de țară din 2019 al CE

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV

Valorificarea potențialului competitiv și îmbunătățirea capacitătii de a oferi cetățenilor
un mediu atractiv, durabil, curat și incluziv,
prin promovarea

inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii publice moderne,
educație și oportunități de afaceri,
având în vedere
eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor de CO2
și adaptarea la provocările climatice

Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi
dinamice
Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

Prioritatea 4 - O regiune cu mobilitate ridicată

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Prioritatea 6 - O regiune cu infrastructură educațională modernă

Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă
Prioritatea 8 – Asistență tehnică

Prioritatea 1 :O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
– 301,3 mil Euro (FEDR+BS)
Sprijinirea
 IMM-urilor (investiții CDI, digitalizare,
productie, antreprenoriat)
 start-up-urilor, spin-of-urilor
 structurilor de transfer tehnologic,
 incubatoarelor si acceleratoarelor de
afaceri
 clusterelor
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Prioritatea 2 : O regiune digitalizata – 148,25 mil Euro (FEDR+BS)

 Investitii pentru digitalizarea
serviciilor publice la nivel
local/județean/regional,
 Investitii pentru intervenții de tip oraș
inteligent (“smart-city”)
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Prioritatea 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 300 mil Euro (FEDR+BS)
Cresterea eficienței energetice in
cladirile rezidentiale si publice
Constructia de noi cladiri publice
eficiente din punct de vedere
energetic (nZEB)
Crearea / modernizarea / extinderea
spațiilor verzi si a parcurilor urbane
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Prioritatea 4 : Mobilitate urbană -287,5 mil Euro (FEDR+BS)

• Investiții destinate îmbunătățirii
infrastructurii utilizate pentru
prestarea serviciului de transport
public urban curat
• Investitii destinate digitalizarii
sistemelor de transport public
urbane
• Infrastrusturi ptr biciclisti
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Prioritatea 5 - O regiune accesibilă – 106,26 mil Euro (FEDR+BS)
• Legături rutiere secundare nou
construite sau reabilitate către
rețeaua rutieră și nodurile TEN-T
• Alte drumuri de acces naționale,
regionale și locale nou construite
sau reabilitate
• Transporturi multimodale
(neurbane)
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Prioritatea 6 - O regiune educată- 171,6 mil Euro (FEDR+BS)
• Investitii in infrastructura
educationala: invatamant timpuriu,
primar, gimnazial, profesional si
tehnic, universitar
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Prioritatea 7 - O regiune atractivă – 93,04 mil Euro (FEDR+BS)
Valorificarea potențialului turistic prin
amenajarea obiectivelor turisice și
dezvoltarea infrastructurilor de
agrement în zonele urbane si
extraurbane
Conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural și a
infrastructurilor destinate activităților
culturale în zonele urbane si
extraurbane
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Prioritatea 8 –Asistenta tehnica – 58,5 mil Euro (FEDR+BS)
Activitățile pentru funcționarea AMului
Activitățile de informare și
comunicare
Întocmirea de studii și analize
necesare pentru evaluarea
implementării programului

15

ALTE PROGRAME FINANTARE

Start –up nation 2022

http://turism.gov.ro/web/2022/02/25/proiect-de-act-normativ-31/
• Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi,
întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ conditiile din Ghidul
solicitantului
• a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă
prin intermediul programului:
• Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, sumă
care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA
pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;
• b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă
prin intermediul programului:
• Alocaţie Financiară Nerambursabilă(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă
care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA
pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;

Start –up nation 2022
http://turism.gov.ro/web/2022/02/25/proiect-de-act-normativ-31/
Cheltuieli eligibile pentru :
• Achizitionarea de echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc
mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale
• Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări
servicii şi comerţ.
• Achizitioanarea de mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze,
biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote etc, dar nu mai
mult de 50.000 lei
• Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor
umane şi materiale
• Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament
telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru
spaţii de lucru

PNRR - Componenta 9 - Suport pentru Sectorul privat, Cercetare, Dezvoltare și
Inovare
• Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor Pentru schema de digitalizare a IMM-urilor se prevad 5492 de IMM-uri beneficiare (graturi
pana in 100000 Euro)
Tipuri de cheltuieli eligibile:
 achiziții de hardware TIC;
 dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de
automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 achiziții de tehnologii blockchain;
 achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual
reality;
 achiziționare website de prezentare;
 achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile

Vă mulțumim!

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov
Str. Mihai Eminescu 163, sector 2, București
Telefon /Fax: +40 21.315.96.59; +40 21.315.96.65
E-mail: contact@adrbi.ro
www.adrbi.ro

