FONDURI EUROPENE 2014- 2020
Obiective tematice
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
Îmbunătățirea accesului și a utilizării şi creșterea calității TIC
Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul
FEADR) și a sectorului pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM)
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de
carbon în toate sectoarele
Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor
Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor
din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă
și sprijinirea mobilității forței de muncă
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare
Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru
competențe și învățare pe tot parcursul vieții
Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice
și a părților interesate și o administrație publică eficientă

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
2014 - 2010
OBIECTIV GENERAL
PO Competitivitate (finanțat prin FEDR) susține creșterea
inteligentă, promovarea economiei bazate pe cunoaștere și inovare,
prin investiții în:
Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării
Sporirea utilizării, calității și accesului la tehnologiile informației și
comunicațiilor
Alocari financiare pentru Programul Operațional Competitivitate ‐ 1,33 mld.
Euro
Axa Prioritară 1 ‐ Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
(CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării
afacerilor 797.872.340 euro (60% din POC)
Axa
Prioritară 2 ‐ Tehnologia
Informației
și Comunicațiilor
(TIC) pentru o economie digitală competitivă 531.914.894 euro (40% din
POC)
Orientări principale
 Susține creșterea cercetării‐dezvoltării și inovării cu finanțare privată
 Promovează orientarea cercetării către piață
 Este orientat în principal către patru domenii de specializare inteligentă:
- bioeconomie
- tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate
- energie, mediu și schimbări climatice
- eco‐nano‐tehnologii și materiale avansate
 Susține cercetarea în sănătate, ca domeniu prioritar național
 Utilizează instrumente financiare (credite și garanții)
 Introduce susținerea prin capital de risc (în premieră) pentru ideile
inovative, de tip seed și pre‐seed (accelerator)
 Sprijină cu prioritate înfiinţarea/dezvoltarea de infrastructuri CD în
 organizaţii de tip cluster

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
2014-2020

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic
• Valoare alocată – 165 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer
tehnologic, inclusiv dotare
• Potențiali beneficiari
– Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu
rol de transfer tehnologic
Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor
• Valoare alocată – 700 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM,
inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,
inclusiv noi tehnologii
– crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de
afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
• Potențiali beneficiari
– IMM -uri
Axa Prioritară 3 – Eficiență energetică în clădiri publice
• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a
acestora
• Potențiali beneficiari
– autorități publice centrale și locale
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane
• Valoare alocată – 2.654 mil euro FEDR

• Tipuri de activități
– eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare
a acestora
– investiții în iluminatul public
– măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/achiziție
mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
– regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice,
reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)
• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale – mediul urban
Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
• Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural
• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale
– autorități publice centrale
– ONG – uri
– unități de cult
– parteneriate
Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere
importanță regională și locală
• Valoare alocată – 900 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura
conectivitatea, directa sau indirecta cu rețeaua TEN T
– construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut
de drum judeţean aflate pe traseul drumului județean respectiv
• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale (CJ)

de

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale
dezvoltarea durabilă a turismului
• Valoare alocată – 95 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– valorificarea economică a potențialului turistic balnear
– valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
– infrastructură turistică publică de agrement
• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale
– parteneriate

prin

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale
• Valoare alocată – 400 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– construcţia de spitale regionale
– reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene
de urgenţă
– reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
– construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de
intervenţie integrată
– reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără
componentă rezidențială
– construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip
familial, locuinţe protejate etc.
• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale
– furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
– parteneriate
Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a
comunităților defavorizate din mediul urban
• Valoare alocată – 90 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– Acțiuni integrate prin:

• Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
• Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
• Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială
• Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare,
consiliere
• Potențiali beneficiari
– Parteneriate (grup de acțiune locală) între:
• Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
• Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform
legii;
• ONG‐uri,
Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale
• Valoare alocată – 340 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (grădinițe) și a celei pentru
învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor
profesionale, liceelor tehnologice
– reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii
educaţionale universitare
• Potențiali beneficiari
– unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
– instituţii de învăţământ superior de stat
Axa Prioritară 11 – Îmbunătățirea activității cadastrale
• Valoare alocată – 250 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:
 Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in
zonele
 rurale ale României;
 Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

 Management, Strategie și Tactici;
• Potențiali beneficiari
– ANCPI
Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică
• Valoare alocată – 104 mil euro FEDR
• Tipuri de activități
– sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru
implementarea diferitelor etape ale POR;
– activităţi de publicitate şi informare specifice POR
• Potențiali beneficiari
– autoritatea de management POR
– organisme intermediare POR

Programul Operațional Capital Uman
2014‐2020
PO Capital Uman susține creșterea economică incluzivă, prin investiții
în:
• Încurajarea ocupării și a mobilității forței de muncă, în special în rândul
tinerilor și a persoanelor situate în afara pieței muncii
• Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei
• Susținerea educației, dezvoltarea competențelor și încurajarea învățării
pe tot parcursul vieții
AXE PRIORITARE








-

-

AP 1: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
AP 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
AP 3: Locuri de muncă pentru toți
AP 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
AP 5: CLLD
AP 6: Educație și competențe
AP 7: Asistență tehnică
Măsuri în cadrul axelor prioritare 1 si 2
Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru
identificarea
celor mai bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau,
acolo unde este posibil sau necesar, o combinație a celor trei opţiuni de
sprijin
Programe de formare profesională
Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în
context informal şi non‐formal
Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă
pentru tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii
Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi
Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului
Sprijin financiar tinerii care găsesc un loc de muncă într‐o altă
zonă/regiune prin prime de mobilitate și/sau de instalare

Categorii de intervenții prevăzute pentru axa prioritară 3

-

-

Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii
pe termen lung, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani), persoanele de etnie
romă,persoanele cu dizabilităţi, persoanele din mediul rural şi alte
grupuri vulnerabile.
Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de
întreprinderi
Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a
angajaților
Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a
antreprenorilor
Modernizarea SPO

Axa Prioritară 4 ‐ Incluziunea socială și combaterea sărăciei

-

Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie
(domenii vizate: educație, stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin
pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserție, sprijinirea
dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate
medicale și sociale furnizate la nivelul comunității, acțiuni de facilitare și
mediere a relațiilor dintre diverșii actori relevanți)
Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social
Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă
medicală
Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe
tranziția de la sistemul instituționalizat către serviciile oferite la nivelul
comunității

Axa Prioritară 5 – CLLD
Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie
Orientări principale
 Apeluri comune POCU/POR (urban) și POCU/PNDR (rural) pentru
intervenții integrate
 Prioritate pentru comunitățile cu populație romă semnificativă
 Încurajarea dezvoltării economiei sociale, inclusiv a antreprenoriatului
social, inclusiv prin utilizarea instrumentelor financiare

 Introducerea mecanismelor de tip global grant, alături de apelurile de
proiecte
Axa Prioritară 6 ‐ Educație și competențe
- Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea
accesului la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate
- Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului
la acestea
- Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE
RURALĂ
2014‐2020
Obiective strategice
PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală)
susține dezvoltarea strategică a spațiului rural prin abordarea strategică
a următoarelor obiective:
 OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole
 OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea
 schimbărilor climatice
 OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă,
îmbunătățirea infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii
vieţii în zonele rurale
Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-2020 se va realiza
prin cele 6 priorități de dezvoltare rurală:
P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în
silvicultură și în zonele rurale
P2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor
de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole
inovative si a gestionării durabile a pădurilor
P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a
gestionării riscurilor în agricultură
P4 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt
legate de agricultură și silvicultură
P5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la
schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
P6 Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare
economică în zonele rurale

Categorii de intervenție finanțate:
-

-

-

-

Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă
(clădiri, drumuri de acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi
producţie de energie din surse regenerabile, facilități de depozitare,
comercializare şi procesare, inclusiv în contextul lanţurilor scurte, etc.);
Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică,
marketing, depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc;
Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi
întinerirea generaţiilor de fermieri;
Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar;
Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul
grupurilor de producători.
Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi
întreprinderi mici non-agricole în zonele rurale;
Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă,
canalizare, drumuri locale), infrastructură educațională, medicală și
socială;
Restaurarea și conservarea moștenirii culturale;
Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări
integrate pentru dezvoltarea locală;
Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și
realizarea perdelelor forestiere pe aceste terenuri;
Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar
angajamente de agro-mediu;
Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să
adopte sau să mențină practici și metode specifice agriculturii
ecologice;
Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să
continue activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

