SUERD în contextul POR 2014 - 2020

21 septembrie 2017, Călărași

POR 2014-2020

• Se bazează pe prioritățile de dezvoltare
comune,
identificate
de
PDR-urile
elaborate la nivel regional.
• Strategia Națională pentru Dezvoltare
Regională 2014 - 2020
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POR 2014-2020

Răspunde celor 5 provocări identificate prin
Acordul de Parteneriat:
•Competitivitate și dezvoltare locală,
•Populație și aspecte sociale,
•Infrastructură,
•Resurse
•Administrare și guvernanță.
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POR 2014-2020

• Corelat cu celelalte programe operaționale elaborate pentru
2014 – 2020:
–
–
–
–
–
–
–

POC 2014-2020,
POCU 2014-2020,
POIM 2014-2020,
POAT 2014-2020,
POCA 2014 – 2020
PNDR 2014-2020,
PO CTE 2014 – 2020

Precum și cu strategiile naționale / sectoriale, pentru domenii
specifice de intervenție.
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POR 2014-2020
principalele schimbări față de 2007 - 2013

• Număr dublu de axe prioritare (12, comparativ cu 6),
• Alocare financiară cu 70% mai mare - 8,25 mld. euro,
(3,54 mld mai mult),
• Noi tipuri de investiții,
• Ținte și indicatori clar definiți și monitorizați
• Noi tipuri de instrumente financiare utilizate
• Rezerva de performanță – 6% - de utilizat după 2018.
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Nevoile de dezvoltare SUERD abordate prin POR 2014 - 2020

•
•
•
•
•
•
•

Eficiență energetică: consum rațional de energie și economii potențiale
pentru infrastructura publică, respectiv clădiri publice și rezidențiale
Mediu: grad ridicat de poluare în mediul urban.
Mobilitate urbană
Dezvoltare urbană: zone urbane defavorizate, spații urbane slab /
nefuncționale.
Patrimoniu cultural: valorificare deficitară a resurselor culturale.
Turism: potențial turistic deosebit, cu o distribuție teritorială echilibrată –
alternativă la revitalizarea zonelor mai puțin dezvoltate / izolate
Infrastructura rutieră: accesibilitate scăzută a anumitor zone, care
determină atractivitate redusă și nivel redus de investiții.
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POR 2014-2020
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.
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POR 2014-2020
Axa prioritară (AP)

Activități

Buget total
(Mil. Euro)

Beneficiari

AP 1 - Transfer tehnologic

crearea, modernizarea, extinderea, dotarea entităților de ITT,

206,51

IMM, APL, ONG

AP 2 – Competitivitate IMM

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

758,45

IMM

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

1187,27

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

1187,30

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

1126,41

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.

125,15

revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate etc.)

58,83

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

76,47

restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural

326,97

regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare terenuri
abandonate, etc).

139,53

APL, APC, ONG,
Unități de cult

1068,37

APL

118,90

APL

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructură de sănătate

638,30

reabilitare/ modernizare infrastructură socială

118,89

APL, Furnizori de
servicii sociale
acreditați

AP 9 – Comunități
marginalizate (CLLD)

Acțiuni integrate prin: investiţii în infrastructura de sănătate,educație, servicii sociale, locuinţe sociale,
activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat

101,41

APL, IMM, ONG,
unități de cult, etc

AP 10 – Infrastructura
educațională

reabilitare/ modernizare/ construcție infrastructura de educație

352,19

APL, Universități

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

AP 4 – Dezvoltare urbană

AP 5 – Regenerare urbană și
patrimoniu cultural
AP 6 – Infrastructură de
transport rutier

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

AP 7 – Valorificarea
potențialului turistic

dezvoltarea infrastructurii turismului balnear

AP 8 – Infrastructură sanitară
și socială

APL, APC

APL, (municipii
reședinte de
județ)

AP 11 – Cadastru

Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României; Servicii
îmbunătățite de înregistrare cadastrală;

312,89

ANCPI

AP 12 – Asistență tehnică

Sprijin pentru AM si organisme intermediare (ADR –uri)

221,27

AMPOR, OIPOR

Total POR

8.131,37
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SUERD în contextul POR 2014-2020

• Proiectele de tip SUERD implementate
prin por vor contribui la dezvoltarea
durabilă, cu o abordare echilibrată între
dezvoltarea economică și protecția
mediului.
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SUERD în contextul POR 2014-2020

Provocare:
transformarea
regiunii românești a Dunării
într-o
regiune
competitivă,
dinamică și prosperă,
Dar…
•Întregul teritoriu național este
eligibil SUERD  pericolul
”dizolvării” rezultatelor obținute.
•Majoritatea județelor riverane
Dunării se suprapun zonelor cel
mai puțin dezvoltate din România
și UE.
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SUERD în contextul POR 2014-2020

Soluția POR: concentrarea tuturor
eforturilor
și
a
investițiilor
infrastructurale în cele 12 județe
riverane: Caras-Severin, Mehedinți,
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Brăila, Galați,
Tulcea, Constanța.
Tipuri de investiții sprijinite:
•Tranziția la o economie bazată pe
emisii reduse de carbon (eficiență
energetică,
iluminat
public,
transport urban)
•Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea,
protecția
și
valorificarea
durabilă
a
patrimoniului cultural
•Îmbunătățirea
drumurilor
de
importanță locală și regională
•Dezvoltarea durabilă a turismului
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SUERD în contextul POR 2014-2020
- aspecte financiare-

Axa prioritară POR

Alocare SUERD
(milioane euro
FEDR)

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției la o
economie cu emisii reduse de carbon

212,54

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural

26,66

Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea drumurilor de
importanță locală și regională

132,73

Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabila a turismului

11,44

Total

383,37

SUERD în contextul POR 2014-2020
- aspecte strategice• 1 apel de proiecte orizontal pentru fiecare axă prioritară
• Principiul de selecție: competiție între județe
• 2 tipuri de criterii de selecție:
– Criterii specifice de selecție stabilite prin POR / ghiduri generale sau
specifice pentru fiecare axă prioritară
– Criterii de selecție suplimentare, care punctează relevanța și impactul
proiectelor propuse asupra SUERD.

Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției la o economie cu
emisii reduse de carbon
• Alocare totală – 2.374,57 mil euro (FEDR și national)
• Tipuri de activități
–
–
–
–

Eficiență energetică în clădiri publice, inclusiv consolidare;
Eficiență energetică în clădiri rezidențiale, inclusiv consolidare;
Investiții în iluminatul public;
Măsuri de îmbunătățire a transportului urban (căi de rulare / piste pentru
bicicliști / achiziționarea de mijloace de transport prietenoase mediului /
electrice)

• Potențiali beneficiari
– APL, APC

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu
emisii scăzute de carbon
Principii specifice de selectare a operațiunilor
• Existența unor documente strategice specifice la nivel local - condiție
de eligibilitate:
– strategii locale în domeniul energiei (ex. PAED, strategii de reducere a CO2, etc.)
pentru domeniul eficienței energetice în clădiri și iluminat public (3.1);
– Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) pentru proiectele propuse pentru
finanțare în domeniul mobilității urbane (3.2);

• Criterii de selecție specifice - punctaj suplimentar în grilele de
evaluare și selecție:
– pentru proiectele care fac parte dintr-o strategie integrată de dezvoltare urbană
finanțabilă în cadrul AP 4 POR – dezvoltare urbană (3.1);
– pentru promovarea complementare proiectelor în cadrul acestei axe prioritare (3.1
și 3.2);
– pentru prioritizarea anumitor tipuri de investiții:
 clădiri cu funcții sociale – spitale, infrastructură educațională, etc. (3.1)
 investiții destinate transportului public și nemotorizat/nepoluant (3.2);

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,

protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
• Alocarea totală– 466,50 mil euro (FEDR și național)
• Tipuri de activități
– Restaurarea, protecția și conservarea patrimoniului cultural (UNESCO,
national, urban local);
– regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice,
reabilitare terenuri abandonate, etc).

• Potențiali beneficiari
- Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale;
- Unităţi de cult;
- ONG–uri;
- Parteneriate între aceste entități;
Valoarea maximă a investitiei privind conservarea și valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural este 5 milioane euro.

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de
importanță regională și locală

• Valoare alocată – 1.068,37 mil euro (FEDR și contribuție națională)
• Tipuri de activități
– Modernizarea/reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură
conectivitatea, directă sau indirectă cu reteaua TEN T;
– construcţia / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean
aflate pe traseul drumului județean respectiv;
– investiții destinate siguranței rutiere.

• Potențiali beneficiari
– autorități publice locale (CJ), UAT
– Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/ municipiu/ comună)

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin
dezvoltarea durabilă a turismului
•

Valoare alocată – 118,89 mil euro (FEDR și contribuție națională)

•

Tipuri de activități:
− dezvoltarea infrastructurii turismului balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și
transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament);
− crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente;
− amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum și crearea/
modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică.

•

Potențiali beneficiari:
- UAT-uri, Parteneriate între UAT-uri

•

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;
investițiile mediului privat în domeniul turismului se vor realiza prin AP 2 - sprijinirea mediului
de afaceri

•
•

POR 2014-2020
Acțiuni în sprijinul proiectelor
•

Noi elemente în elaborarea proiectelor:
– Indicatori de monitorizare clari și strict monitorizați

•

O nouă abordare:
– Scurtarea perioadei de evaluare și selecție, prin cumularea unor etape
(ex. vizita la fața locului  în ETF)
– Acordarea punctajului suplimentar acelor proiecte aflate într-un stadiu
avansat de pregătire.
– Semnarea contractului la stadiul de SF/PT
– Utilizarea unui model standard de contract pentru toate prioritățile de
investiții ale programului;
– Menținerea mecanismului cererilor de plată, introdus în aprilie 2013, cu
impact substanţial asupra creşterii gradului de absorbţie.
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POR 2014-2020
Aspecte de luat în considerare de către beneficiari în
implementarea proiectelor cu finanțare europeană
 Pregatirea atentă a proiectelor (din punct de vedere tehnic, încă de la primele etape, pentru ca lucrurile se
pot corecta mai greu în implementare și uneori cu costuri suplimentare mari);
 Responsabilitate mai mare din partea beneficiarilor în implementarea proiectelor și supravegherea atentă
a modului în care se realizează proiectul atât din punct de vedere cantitativ (cât de repede), cât și calitativ
(cât de bine);
 Stabilirea unor echipe de proiect din care să facă parte persoane cu o minimă experință in implementarea
proiectelor, în special a celor cu finanțare eruopeană și participarea cu responsabilitate la sesiunile de
informare/ instruire care se vor realiza;
 Citirea mai atentă a ghidurilor solicitantului și a îndrumărilor care se oferă întrucât acestea vin în sprijinul
beneficiarilor;
 Luarea în considerare a unor factori de risc, uneori imprevizibili (ex. imposibilitatea/ timpul lung pentru
obținerea unor acorduri), în implementarea proiectului;
 Asigurarea unui flux financiar în cadrul proiectului și gestionarea eficientă a acestui atunci cand un
beneficiar implementează concomitent mai multe proiecte,
 Prioritizarea proiectelor la nivelul beneficiarului și asigurarea mentenanței după finalizarea proiectului;
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SUERD în contextul POR 2014 – 2020
Stadiul actual
Axa prioritara 3:
•Ghidul aferent PI 3.1, Operațiunea A – Cladiri rezidențiale, SUERD – va fi lansat in cursul lunii octombrie 2017, după
aprobarea criteriilor de eligibilitate în cadrul CM POR.
•Ghidul aferent PI 3.1, Operațiunea B – Cladiri publice, SUERD – va fi lansat la începutul lunii octombrie 2017.
Axa prioritara 5:
•PI 5.1 Patrimoniul cultural: Apel lansat in 28.07.2017, cu depunere in perioada 28.08.2017-28.12.2017;
•9 proiecte depuse si 0 proiecte respinse.
PI 5.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate:
•Apel lansat in 28 iulie 2017, cu depunere în perioada 28 august – 28 decembrie 2017
•nu au fost depuse proiecte pana la acest moment
•Axa prioritara 6:
PI 6.1 Modernizarea drumurilor judeţene
•Ghidul solicitantului PI 6.1 SUERD a fost publicat in data de 31.07.2017
•Perioada de depunere 28 august 2017 ora 15.00….28 decembrie 2017 ora 15.00
•au fost depuse 2 proiecte
•Axa prioritara 7:
PI 7.1 Infrastructura de turism:
•Apel lansat in 10.08.2017, cu depunere in perioada 11.09.2017-11.01.2018
•nu au fost depuse proiecte pana la acest moment

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Autoritatea de Management pentru POR
Tel: 0372 111 412, Fax: 0372 111 630
email: info@mdrap.ro

