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POR 2014-2020
 A fost aprobat în 23 iunie 2015
 Obiectiv

general:

creșterea
competitivității
economice
și
îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale
prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă
a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului
tehnologic

 Organisme de gestionare cf. HG 398/2015:
 AM – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
(art. 4, lit. d)
 OI – Agențiile pentru Dezvoltare Regională (art. 4, lit. l)

www.adrcentru.ro

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro

POR 2014-2020 - buget
Alocare financiară: 8,25 mld. Euro, din care 6,7 mld. Euro din FEDR,
repartizată astfel:
- Milioane euro -

Buget POR (FEDR brut), din care:

6.700,00

I. Buget POR gestionat la nivel central, din care:

1.368,07

I.1. Contribuție ITI Delta Dunării

358,11

I.2. Contribuție SUERD

383,37

I.3. Schema de garantare IMM

100,00

I.4. Spitale regionale

150,00

I.4. Cadastru (AP 11)

265,96

I.5. Asistența tehnică (AP 12)

110,63

II. Buget POR gestionat la nivelul Regiunilor mai puțin dezvoltate
III. Buget POR gestionat la nivelul regiunii mai dezvoltate (BI), făra AT

4.995,49
336,44

Regiunea Centru: 13,82% din linia II – 690,38 milioane euro din FEDR la care
se adaugă 137,81 milioane euro contrapartida națională

POR 2014-2020 – Axe prioritare
Axa prioritară

AP 1 – Promovarea
transferului tehnologic

AP 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii
AP 3 - Sprijinirea
tranziției către o
economie cu emisii
scăzute de carbon

AP 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane
durabile

Alocare
FEDR total
(mil. EUR)

Alocare
FEDR
Regiunea
Centru
(mil. EUR)

Activități

Beneficiari

175,53

24,26

crearea, modernizarea, extinderea, dotarea
entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)

IMM, APL urban și
rural, ONG - care
furnizează activități
de transfer tehnologic
cf. legislației în
vigoare

744,68

80,27

construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de
producție/servicii al IMM-urilor, inclusiv dotare cu
active corporale şi necorporale;

IMM

98,50

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale,
inclusiv investiții în iluminatul public;

1.001,69

1.001,69

99,76

957,45

132,32

106,38

14,70

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/
achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice,
etc.)

APL urban și rural (pt.
clădiri publice), APC
APL urban cu excepția
reședințelor de județ

transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/
achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice,
etc.)
revitalizarea zonelor urbane (reconversia și
refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)

50,00

6,91

(comunități marginalizate) clădiri pentru activități
educative, culturale și recreative; zone verzi de mici
dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.
străzi urbane și utilități de bază la scară mică

65,00

8,98

infrastructura de educație (creșe, gradinițe, licee
tehnologice, școli profesionale și tehnice).

APL (reședințe de
județ)

POR 2014-2020 – Axe prioritare
Axa prioritară

AP 5 – Regenerare urbană
și patrimoniu cultural

AP 6 – Infrastructură de
transport rutier

AP 7 – Valorificarea
potențialului turistic
AP 8 – Infrastructură
sanitară și socială
AP 9 – Comunități
marginalizate (CLLD)

Alocare
FEDR total
(mil. EUR)

Alocare
FEDR
Regiunea
Centru
(mil. EUR)

276,60

29,34

117,89

10,78

907,45

95,27

101,06

11,67

319,15

21,17

106,38

13,97

95,74

11,76

AP 10 – Infrastructura
educațională

296,70

AP 11 – Cadastru

265,96

-

6.700,00

690,38

TOTAL

30,71

Activități

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului
cultural
regenerarea și revitalizarea zonelor urbane
(modernizare spații publice, reabilitare terenuri
abandonate, etc).
modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene
care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu
reteaua TEN T

dezvoltarea infrastructurii turismului din stațiunile
turistice
reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de
sănătate
reabilitare/ modernizare infrastructură socială
acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de
sănătate, educație, servicii sociale, locuinţe sociale,
activități de economie socială, amenajarea spațiului
urban degradat
reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de
educație – creșe, grădinițe, învățamânt 1-8, licee
profesionale, universități
integrarea datelor existente și extinderea înregistrării
sistematice in zonele rurale ale României; Servicii
îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

Beneficiari
APL urban și rural
(pentru obiective de
patrimoniu UNESCO si
național) ONG,
Unități de cult
APL urban cu excepția
reședințelor de județ
APL – județ (listă
prioritară de
proiecte)
APL – stațiuni turistice

APL urban și rural,
furnizori de servicii
sociale acreditați
GAL - APL, IMM, ONG,
unități de cult, etc
din zonele urbane
având o populație de
peste 20.000 locuitori
APL urban și rural,
Universități
ANCPI

POR 2014-2020 – Axe prioritare
În data de 4 noiembrie 2015 s-a publicat varianta finală a Ghidului
Solicitantului – Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul
POR 2014-2020 varianta aprobată prin ordin de ministru
Acesta:
 reprezintă un îndrumar pentru pregătirea proiectelor și completarea
corectă a cererilor de finanţare de către toți potențialii solicitanţi ai POR
2014-2020
 se adresează tuturor potenţialilor solicitanți, indiferent de prioritatea de
investiții, indiferent de apelul de proiecte, cu mențiunea că la acesta se
adaugă, obligatoriu, și prevederile ghidurilor specifice aferente fiecărui
apel de proiecte
 cuprinde informații generale despre POR 2014-2020 și sistemul de
management al acestuia, precum și informații referitoare la completarea,
depunerea, evaluarea, selecția și contractarea proiectelor
 prevederile acestuia pot fi detaliate / completate / modificate prin
ghidurile specifice apelurilor de proiecte

POR 2014-2020 – Axe prioritare
S-au publicat pentru consultare publică 6 ghiduri specifice:
 Ghidul solicitantului – condiții specifice AP 2.1.A – microîntreprinderi
(aug. 2015) – lansare octombrie 2015
 Ghidul solicitantului – condiții specifice AP 3.1.A – eficiență energetică
clădiri rezidențiale (sept. 2015)
 Ghidul solicitantului – condiții specifice AP 5.1 – patrimoniu (sept. 2015)
 Ghidul solicitantului – condiții specifice AP 6.1 – infrastructură rutieră
(aug. 2015) – reconsultare în perioada 13-20.11.2015
 Ghidul solicitantului – condiții specifice AP 5.2 – Îmbunătățirea mediului
urban (13.11 – 11.12.2015)
 Ghidul solicitantului – condiții specifice AP 7.1 - Infrastructura de turism
(13.11 – 11.12.2015)
Pentru cele domeniile lansate spre consultare publică criteriile de eligibilitate
și evaluare tehnică și financiară au fost aprobate de CM POR 2014-2020 în data
de 10.09.2015 și 05.11.2015

POR 2014-2020 – Sistem implementare
 Lansarea de apeluri de proiecte competitive cu termen limită de
depunere. Pot fi lansate și apeluri non – competitive în limita sumei
alocate (ex. AP 3.1 – rezidențiale)
 Ghidul solicitantului – condiții generale de accesare a fondurilor –
aplicabil tuturor axelor

 Ghidul solicitantului - condiții specifice: completează ghidul general cu
informații specifice pe fiecare domeniu lansat
 Cererile se depun online prin MySMIS și dacă nu e funcțional pe hârtie
 Etapele procesului de evaluare și selecție:






Conformitate administrativă și eligibilitate
Evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului
Contestații
Etapa precontractuală
Semnarea contractului

POR 2014-2020 – Sistem implementare
Axa Prioritară
AP 1 – Promovarea
transferului
tehnologic

AP 2 - Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mijlocii

AP 3 - Sprijinirea
tranziției către o
economie cu emisii
scăzute de carbon

Aspecte specifice
 Se lucrează la o nouă abordare pentru această axă; în principiu sunt eligibile ITT acreditate sau care
se vor acredita cf. legii cu activitate în domeniile de specializare inteligentă din SNCDI și strategiile
regionale de specializare inteligentă;
 Se acordă finanțare atât pe partea de infrastructură, dezvoltare instituțională, cât și pe partea de
servicii.
 Eligibile IMM-urile care-și desfășoară activitatea în domeniile competitive identificate în SNC şi PDRuri;
 Se va acorda punctaj suplimentar:
 incubatoarelor/acceleratoarelor de afaceri specializate la nivel regional, care oferă servicii
specializate IMM-urilor care activează în domeniile competitive și/sau de specializare inteligentă;
 IMM-urilor care propun un proiect în baza unei Strategii de Dezvoltare Locală selectate în cadrul
OT 8 (AP 7);
 proiectelor care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în
cadrul AP 4 POR.
 Se urmărește finanțarea proiectelor selectate atât prin acordarea de granturi, cât și prin utilizarea
instrumentelor financiare – se realizează o evaluare ex-ante privind oportunitatea utilizării
instrumentelor financiare (PI 2.2)
 Existența unor documente strategice specifice la nivel local - condiție de eligibilitate (strategii în
domeniul energiei - PAED, cf. art. 6 alin.14 din Legea 121/2014 privind eficienta energetică,
PMUD)
 Se acordă punctaj suplimentar în grilele de evaluare tehnică și financiară pentru:
 proiectele care fac parte dintr-o SIDU finanțabilă prin AP 4 POR (3.1);
 promovarea complementară a proiectelor în cadrul acestei axe prioritare (3.1 și 3.2);
 prioritizarea anumitor tipuri de investiții (clădiri cu funcții sociale – spitale, infrastructură
educațională, etc. (3.1) și investiții destinate transportului public și nemotorizat/nepoluant (3.2) )

POR 2014-2020 – Sistem implementare
Axa Prioritară

AP 4 - Sprijinirea
dezvoltării urbane
durabile

AP 5 – Regenerare
urbană și patrimoniu
cultural

Aspecte specifice
 Concentrare teritorială – investițiile se vor adresa municipiilor reședință de județ
 Existența unei strategii integrate de dezvoltare urbană care să rezolve problemele economice,
sociale, de mediu, climatice și demografice – condiție de eligibilitate
 Existența unor documente strategice specifice la nivel local - condiție de eligibilitate - Planuri de
Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru proiectele propuse pentru finanțare în domeniul mobilității
urbane (4.1);
 De avut în vedere liniile directoare de la CE pentru elaborare SIDU, selecție proiecte
 Valoarea maximă a investiției privind conservarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural este
5 milioane euro, 10 milioane euro pentru obiectivele de patrimoniu UNESCO
 Necesitatea unei informări publice privind proiectul de patrimoniu
 În PI 5.2 se are în vedere reconversia și/sau reutilizarea terenurilor neutilizate și abandonate și
transformarea lor în zone de agrement și recreere pentru populație (parcuri, grădini publice,
scuaruri) – suprafată minimă 1000 mp
 Se va acorda prioritate la finanțare proiectelor acelor orașe care înregistrează valori reduse în ceea ce
privește suprafața spațiilor verzi

AP 6 – Infrastructură
de transport rutier

 Proiectele trebuie să facă parte din lista proiectelor prioritare de la nivel regional aprobată de CDR

AP 7 – Valorificarea
potențialului turistic

 Investițiile propuse trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, elaborată de
autoritatea publică locală în parteneriat cu actorii privați, care să contribuie la valorificarea durabilă a
resurselor turistice, precum și la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.
 Implementarea se va realiza numai în stațiunile turistice, în special cele balneare (HG 852 din 2008),
precum și pe teritoriul Deltei Dunării
 Investiția va fi supusă unei consultări publice pentru acordul de principiu al entităților implicate în
dezvoltarea locală

POR 2014-2020 – Sistem implementare
Axa Prioritară
AP 8 – Infrastructură
sanitară și socială

AP 9 – Comunități
marginalizate (CLLD)

AP 10 –
Infrastructura
educațională

AP 11 – Cadastru

Aspecte specifice
 Operaţiunile referitoare la infrastructura medicală trebuie să fie concordante cu nevoile de
infrastructură identificate prin cartografierea realizată de MS, ce va fundamenta planurile regionale şi
judeţene de servicii de sănătate;
 Operaţiunile referitoare la infrastructura socială trebuie să contribuie la prevenirea instituționalizării și
se axează pe 3 grupuri țintă: bătrâni, copii și persoane cu dizabilități, pentru fiecare fiind apel separat
 Principiul dezvoltării bazate pe contribuţia comunităţii, ca modalitate optimă de identificare a nevoilor
şi de gestionare a resurselor, în vederea satisfacerii acestor nevoi;
 Principiul pachetului integrat de proiecte, pentru obţinerea unui impact real la nivelul beneficiarilor
finali;
 A fost publicat ghidul solicitantului final pentru POCU, axa prioritară 5, pentru faza inițială (de
formare GAL și elaborare strategie).
 Strategiile selectate după acestea fază vor putea depune apoi proiecte pe POR și POCU
 Operațiunile vor fi corelate cu tendințele demografice ale populației școlare, precum și cu tendințele
de dezvoltare economică, conform strategiilor naționale în domeniul educației;
 Se va acorda prioritate la finanțare, prin lansarea unui apel de proiecte dedicat, instituţiilor de
învăţământ superior de stat localizate în cadrul municipiilor reședință de județ
 În selectarea comunelor pentru înregistrarea sistematică vor fi luate în considerare atât aspectele
geografice şi socio-economice cât şi prezenţa minorităţilor etnice, în special prezența minorității rome;
 Criteriile de prioritizare și nominalizarea UAT-urilor ce vor fi incluse în proiectul de înregistrare
sistematică vor fi aprobate de o Comisie Interministerială (MDRAP, MADR, MT, MFE, ANCPI).

Unde pot găsi informaţii suplimentare?


http://ec.europa.eu/regional_policy/ro



http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/ - ghiduri și documente
suplimentare privind accesarea fondurilor



http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/ – găsire programe de finanțare



http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdf
- ghid beneficiari



http://www.fonduri-ue.ro/



http://www.inforegio.ro/ro/



http://regio-adrcentru.ro/por-2004-2020/

Legislație:
HG 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene
structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi
gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013
HG 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020
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Vă mulțumesc!
Adriana Mureșan
Director Departament Programare
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
Tel: 0258/818616 , int. 421, 422, 423
Fax: 0258/818613
email: office@adrcentru.ro ; programe@adrcentru.ro
web: http://regio-adrcentru.ro/por2014-2020/
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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