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Regio – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
¾

Regio reprezintă instrumentul prin care Uniunea Europeană
finanţează proiecte locale şi regionale în România în perioada
2007-2013

¾

Suma disponibila pentru finanţare in regiunea Bucureşti-Ilfov este
de 393,1 milioane de Euro pentru perioada 2007 – 2013

¾

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov (ADRBI)
implementează acest program în Regiunea Bucureşti-Ilfov în
calitate de Organism Intermediar

Regio – PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
Axe prioritare:
1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere
2 – Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
6 – Asistenta tehnica

Axa prioritara 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale
de transport
2.1. "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
judetene si strazi urbane - inclusiv constructia/ reabilitarea
soselelor de centura
•

Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov: 77,9
milioane Euro

•

Cerere deschisa de proiecte din 10 septembrie 2007

• Tipuri de proiecte finantabile:
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene;
Reabilitarea şi modernizarea reţelei de străzi urbane;
Construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu
statut de drum judeţean
•

Au fost depuse la sediul ADRBI un numar de 6 proiecte

III. Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale
3.1. „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii
serviciilor de sanatate”
•
•

Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 15,38
milioane Euro
Cerere deschisa de proiecte din 22 ianuarie 2008

• Tipuri de proiecte finantabile:
Modernizarea şi echiparea spitalelor judeţene;
Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriilor
•

Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect

3.2. „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”
•
•

Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 8,82 milioane
Euro
Cerere deschisa de proiecte din 28 ianuarie 2008

• Tipuri de proiecte finantabile:
Modernizarea, dezvoltarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează
centre sociale multifuncţionale;
Modernizarea şi echiparea clădirilor în care funcţionează centre sociale
rezidenţiale.
•

Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect

3.3 „Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale
pentru interventii in situatii de urgenta ”
•
•

Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 8,82 milioane
Euro
Cerere deschisa de proiecte din 31 octombrie 2007

• Tipuri de proiecte finantabile:
Îmbunătăţirea dotării cu vehicule şi echipamente a bazelor operaţionale
regionale şi judeţene pentru intervenţii în situaţii de urgenţă
•

Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect

3.4 „"Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesionala continua“
• Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 25,24 milioane
Euro
• Cerere deschisa de proiecte din 29 februarie 2008
• Tipuri de proiecte finantabile :
Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare şi universitare
Crearea şi dezvoltarea campusurilor preuniversitare
Reabilitarea, modernizarea, echiparea Centrelor de Formare Profesională
Continuă
• Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect

IV. Axa prioritara 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional si local
4.1 Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor
•

Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 24,31 milioane
Euro

•

Cerere deschisă de proiecte din 25 aprilie 2008

• Tipuri de proiecte finantabile:
Crearea/extinderea/modernizarea structurilor de sprijinire a afacerilor de
importanta regionala/locala.
•

La sediul ADRBI depuse 2 proiecte, respinse insa ca neconforme
administrativ

4.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante si neutilizate si
pregatirea pentru noi activitati
• Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 20,85
milioane Euro
• Cerere deschisă de proiecte din 25 aprilie 2008
• Tipuri de proiecte finantabile:
Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati
• Pana in prezent nu a fost depus niciun proiect

4.3. – „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor”
• Alocarea financiară totala pentru Bucuresti-Ilfov : 17,73 milioane Euro
• Pentru primul apel de proiecte alocarea financiara : 3.49 milioane Euro
• Cerere deschisa de proiect din 13 martie 2008. Termenul limita pentru
primul apel de proiecte a fost 16 iunie 2008
•Tipuri de proiecte finantabile:
Achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru
activitatea de producţie, prestare servicii, construcţii a microîntreprinderii;
Achiziţionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);
Construirea/ extinderea/ modernizarea spaţiilor de producţie/ prestare
servicii ale microîntreprinderii.
• Depuse la sediul ADRBI 62 de proiecte

V. Axa prioritara 5 - “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”
5.1 – „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural,
precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe”
• Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 20,85 milioane
Euro
• Cererea deschisa de proiecte din 14 martie 2008
• Tipuri de proiecte finantabile:
Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural mondial şi
modernizarea infrastructurii conexe;
Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural naţional şi
modernizarea infrastructurii conexe, cu potenţial turistic important în
vederea introducerii lor în circuite turistice;
Restaurarea, protecţia şi conservarea patrimoniului cultural din mediul
urban
• Pana in prezent niciun proiect depus

5.2 – „Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor
specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu
potential turistic”
•

Alocarea financiară pentru regiunea Bucuresti-Ilfov : 20,47 milioane
Euro
• Cerere deschisa de proiecte din 29 aprilie 2008
• Tipuri de proiecte finantabile:
Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic
Valorificarea potenţialului turistic montan
Dezvoltarea turismului balnear
Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare precum şi a utilităţilor
conexe
Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilităţilor aferente
• Pana in prezent a fost depus un proiect respins ca neconform
administrativ

5.3 – „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică”
1. Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică
(CNIPT) şi dotarea acestora
2. Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice
3. Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică
prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional
Organism intermediar : Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL)
www.mturism.ro

Biroul de informare (helpdesk) din cadrul ADRBI
¾ Informaţii generale cu privire la fondurile structurale şi îndeosebi
REGIO si activitatea ADRBI
¾ Îndrumare potenţialilor solicitanti catre programele de finantare
europeana specifice pentru domeniul lor de activitate
¾ Informatii despre pasii ce trebuie urmati pentru accesarea finantarii
prin Regio
¾ Informatii despre Manualul de identitate vizuala
¾ Explicatii privind criteriile de eligibilitate si selectie

Agenţia pentru Dezvoltare Regional ă Bucureşti-Ilfov

Organism de Implementare pentru Programul Operaţional Regional
Strada Leonida, nr.19, sector 2, Bucureşti
Tel: +4021 3159 659; 3159 665; 3138 099
Fax:+4021 2123 165
Email: helpdesk@adrbi.ro
www.adrbi.ro
www.inforegio.ro

Simona Curpan

Expert, Departamentul Promovare Regionala si Investitii

