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PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020
PENTRU REGIUNEA BUCURESTI ILFOV
Buget total
(Mil. Euro)

Beneficiari

299,99

APL, APC

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural
AP 5 – Regenerare urbană și
patrimoniu cultural
regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri
abandonate, etc).

40,77

APL, ONG, Unități
de cult

de modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau
indirectă cu reteaua TEN T

13,30

APL

AP
9
–
Comunități Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate,educație, servicii sociale, locuinţe
marginalizate (CLLD)
sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat

11,82

APL, IMM, ONG,
unități de cult, etc

AP
10
–
educațională

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație

53,19

APL, Universități

Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri)

12,75

AMPOR, OIPOR

Axa prioritară (AP)

Activități

eficiență energetică a clădirilor publice, rezidențiale, inclusiv investiții în iluminatul public;
AP 3 – Sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii
transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice,
scăzute de carbon
etc.)

AP 6 – Infrastructură
transport rutier

Infrastructura

AP 12 – Asistență tehnică

Total POR BI

www.adrbi.ro

449,10

www.inforegio.ro

CALENDAR LANSARI APELURI DE PROIECTE
pentru regiunea Bucuresti-Ilfov

AP3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon / 3.1 C
– iluminat public - Iunie 2017
AP3- 3.2 C –mobilitate urbană - Iunie 2017

AP9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul
urban / OS 9.1 -regenerarea comunităților defavorizate - semestrul II 2017
AP10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale/ OS10.1-Creșterea gradului de participare la
nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului- Iunie 2017
AP10/OS 10.2-Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi
învăţare pe tot parcursul vieţii - Iulie 2017
AP10/OS10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței
de muncă și sectoarele economice competitiv- Iulie 2017
SURSA: http://www.inforegio.ro/images/POR-2014-2020/Ghiduri_2017/Anexa%201%20%20Calendar%20lansari_08%20mai%202017.pdf

Programul Operational Initiativa pentru IMM

Buget de 100 de milioane de euro alocat din Fondul European de
Dezvoltare Regională
POIIMM sprijină întreprinderile mici și mijlocii prin facilitarea accesului
la credite, prin oferirea unei rate de garantare de până la 80%

Detalii:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/programul-operational-initiativa-pentru-immuri.html

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul
competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Suma alocată:
177.551.724,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)

Priorități de Investiții
1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi,
centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior

PENTRU IMM:
•Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020
al
Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale
•Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a
dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență,
Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități
Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor
inovative și a organizațiilor de cercetare
Detalii : http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
www.adrbi.ro

www.inforegio.ro

Programul Operațional Competitivitate (POC)
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie
digitală competitivă

Suma alocată:
75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată)
Priorități de Investiții
2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și
sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală;
incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate
2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC;
PENTRU IMM:
• Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere
2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning
Detalii: http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014
www.adrbi.ro

www.inforegio.ro

Programul National de Dezvoltare Rurala
Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării
prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din
zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și
reducerii sărăciei în spațiul rural.
Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi
şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele
rurale

Detalii: www.afir.info

www.adrbi.ro

www.inforegio.ro

Schema de ajutor de minimis
ale programului Start Up Nation

Date de contact: Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat

http://www.aippimm.ro/articol/programe/start-up-nation2017/start-up-nation-2017/

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov
Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional
Str. M. Eminescu 163 , Bucuresti, Romania
Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65
Telefon helpdesk: + 4021.313.80.99
Email: helpdesk@adrbi.ro;
www.adrbi.ro

www.facebook.com / adrbi
Investim în viitorul tãu!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si co-finantat
de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã

