FINANŢĂRI

FONDURI EUROPENE
Noi soluţii de finanţare vă aşteaptă în perioada de 2014-2020 prin Programele oferite de Uniunea
Europeană.
Pentru informații detaliate și personalizate despre aceste programe, vă rugăm să completaţi
chestionarul de eligibilitate sau să ne scrieți la silcrisinvest@gmail.com
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Programul Operaţional Infrastructura Mare
* informațiile de mai jos au fost extrase din varianta draft a Programului Operațional
Infrastructură mare, 2014
AXA PRIORITARĂ 1. DEZVOLTAREA REŢELEI TEN-T PE TERITORIUL ROMÂNIEI
1.1 Sprijinirea unui spaţiu european unic al transporturilor de tip multimodal prin investiţii în
reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T)
ACȚIUNI:
o Construcţia de autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale pe TEN-T
o Reabilitarea şi modernizareainfrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T
o Realizarea de studii şi proiecte tehnice pentru linia de cale ferată de mare viteză;
o Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre,pe canalele navigabile, în interiorul
porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente;
o Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime şi fluviale, inclusiv achiziţia
de echipamente.
BENEFICIARI:
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o
o

Administratorul infrastructurii de transport rutier/feroviar/ canale navigabile și porturi
maritime și fluviale de interes european şi naţional, desemnat conform legislaţiei în vigoare;
Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Româno-Bulgară - GECT

AXA PRIORITARĂ 2. CRESTEREA ACCESIBILITATII REGIONALE PRIN
CONECTAREA LA TEN-T CENTRALA
2.1 Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
ACȚIUNI:
o Modernizarea şi dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv prin construcţia de variante de ocolireşi
autostrăzi/drumuri expres care asigură legătura polilor de creştere şi dezvoltare urbană care
nu se regăsesc pe reţeaua TEN-T centrală;
o Creşterea mobilităţii regionale prin modernizarea infrastructurii de transport feroviar,
electrificarea liniilor şi conectarea la TEN-T, inclusiv prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor
de transport feroviar şi achiziţia/ modernizare de material rulant;
o Creşterea mobilităţii regionale prin investiţii în infrastructura portuară situată în afara TENT;
o Creşterea mobilităţii regionale prin investiţii în infrastructura aeroportuară;
BENEFICIARI:
o Administratorul infrastructurii de transport rutier/feroviar/infrastructură aeroportuară/porturi
maritime și fluviale de interes naţional.
o Operatorii de transport feroviar.
AXA PRIORITARĂ 3. DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT SIGUR ŞI
PRIETENOS CU MEDIUL
3.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea unor sisteme de transport care respectă mediul, inclusiv a
celor cu zgomot redus, şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile
interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional
şi local
ACȚIUNI:
o Dezvoltarea infrastructurii în terminalele intermodale şi modernizarea echipamentelor de
transfer intermodal pentru reducerea blocajelor la transferul intermodal;
o Măsuri de îmbunătăţirea siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate
modurile de transport, inclusiv în localităţile de tip liniar;
o Sprijin pentru autorităţile responsabile de implementarea măsurilor de reformă în sectorul
transport în vederea eficientizării managementului în sistem, inclsuiv în ceea ce priveşte
pregătirea, implementarea şi managementul proiectelor de investiţii
o Identificarea şi sprijinirea dezvoltării unor portofolii de proiecte majore şi strategice pentru
perioada de programare 2014-2020 şi post 2020, inclusiv studii, planuri şi strategii pentru
fundamentarea acestora
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BENEFICIARI:
o Administratori de infrastructură de transport pentru toate modurile, operatori de terminale
intermodale.
o Autorităţile publice locale care gestionează infrastructura din interiorul localităţilor,
infrastructură rutieră de tip drum naţional care face legături interurbane
o Autorităţi ale administraţiei publice centrale cu rol în gestionarea punctelor vamale, în
parteneriat cu administratorul infrastructurii de transport rutier care deţine în administrare
infrastructura de transport aferentă punctelor vamale.
o Instituţii responsabile cu reforma structurală în sectorul transport (ex. ARF)

AXA PRIORITARĂ 4. PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROMOVAREA UTILIZĂRII
EFICIENTE A RESURSELOR
4.1 Investiţii în sectorul apă pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi
pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare
acestor cerinţe
ACȚIUNI:
o Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în
aglomerări mai mari de 2.000 l.e.;
o
Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de
epurare;
o Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creştere
a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile;
o Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei;
o Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în
localităţile urbaneşi rurale;
o Modernizarea laboratoruluir pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape,
acordându-se prioritate în special substanţelor periculoase, şi a calităţii apei potabile
BENEFICIARI:
o Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorul Regional al serviciilor de
alimentare cu apă, pentru proiectele integrate de management al apei şi apei uzate
o Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va promova operaţiunile vizând modernizarea
laboratorului pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape
4.2 Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi
pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare
acestor cerinţe
ACȚIUNI:
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Consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor, cu respectarea
ierarhiei deşeurilor
o Consolidarea capacităţii instituţionale a ADI şi a Consiliilor Judeţene în domeniul sistemelor
integrate de management al deşeurilor
o mplementarea unor soluţii specifice de management al deşeurilor la nivelul municipiului
Bucureşti
BENEFICIARI:
o Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene
o

AXA
PRIORITARĂ 5.
PROTEJAREA
ŞI
REFACEREA
BIODIVERSITĂŢII,
REMEDIEREA SOLURILOR CONTAMINATE ŞI MONITORIZAREA CALITĂŢII
AERULUI
5.1 Protejarea şi refacerea biodiversităţii şi a solurilor, precum şi promovarea de servicii
ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 şi infrastructurile ecologice
ACȚIUNI:
o Elaborarea seturilor de măsuri/planurilor de management şi de acţiune pentru conservarea
habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară şi a activităţilor necesare elaborării acestora
o Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi
habitatelor de importanţă comunitară
o Implementarea seturilor de măsurui/planurilor de management şi de acţiune elaborate şi
arobate, constând în:
o Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor degradate de pe suprafaţa ariilor naturale protejate,
inclusiv a siturilor Natura 2000
BENEFICIARI:
o Teritorii specifice vizate: teritoriul naţional, în special ariile naturale protejate de
importanţă comunitară; arii naturale protejate.
o Tipuri de beneficiari: Instituţiile publice centrale şi locale/ONG-uri/alte entităţi de interes
public, cu rolde Custozi/Administratori ai ariilor naturale protejate
5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor,
regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de
reconversie)şimonitorizăriicalităţiiaerului
ACȚIUNI:
o Dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului;
o Dezvoltarea unui sistem de prognoză a calităţii aerului;
o Dezvoltarea unui sistem unic, interactiv de inventariere a emisiilor de poluanţi în aer, prin
crearea unei baze de date în conformitate cu cerinţele directivei INSPIRE.
o Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclsuiv refacerea
ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane
BENEFICIARI:
o Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.
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o

autorităţi publice care deţin situri contaminate istoric

AXA PRIORITARĂ 6. PROMOVAREA ADĂPTĂRII LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE,
PREVENIREA ĂI GESTIONAREA RISCURILOR
6.1 Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a abordărilor
bazate pe ecosisteme
ACȚIUNI:
o Măsuri non-structurale (controlul utilizării albiilor minore; infrastructura verde; stabilirea
unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe ecosistemeş torenţi şi
desecări; actualizarea/completarea hărţilor de hazard şi risc la inundaţii, dezvoltarea de
studii, metodologii, evaluări şi rapoarte; dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi a
sistemelor de avertizare timpurie la secetă, actualizarea/completarea hărţilor de hazard şi risc
la secetă, studii de specialitate şi planuri privind măsuri de diminuare a efectelor secetei la
nivel bazinal; etc.)
o Realizarea de măsuri structurale de protecţie, pentru construirea ori reabilitarea
infrastructurii de reducere a riscului de inundaţii (stocarea/devierea apelor provenite de la
inundaţii,dar şi construirea de îndiguiri/baraje, regularizări de albii şi consolidăride maluri)
BENEFICIARI:
o Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţiile Bazinale de Apă şi -entităţi cu
responsabilităţi în domeniul monitorizării, prognozei şi avertizării fenomenelor de inundaţii
şi de secetă.
o alte entităţi cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii sau
alte riscuri identificate pe baza evaluării naţionale
6.2 Promovarea investiţiilor pentru abordarea riscurilor specifice, asigurând rezilienţa la
dezastre şi dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor
ACȚIUNI:
o Acţiune specifice de limitarea efectelor negative ale eroziunii costiere asupra plajelor
o Acţiuni specifice pentru prevenirea şi combaterea riscurilor specifice, ierarhizate în
conformitate cu evaluarea naţională
o Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi
echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de
dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea
eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;
BENEFICIARI:
o Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă DobrogeaLitoral
o Zona de intervenţie este reprezentată de partea sudică a litoralului românesc
o Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţăşi structurile din subordine.
AXA PRIORITARĂ 7. ENERGIE CURATA ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
7.1 Promovarea producţiei şi a distribuţiei de energie obţinută din surse regenerabile de
energie
ACȚIUNI:
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Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice în
microhidrocentrale / biomasă / centrale geotermale
 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei
electrice/termice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de
siguranţă a funcţionării SEN
BENEFICIARI:
Producţie: Autorităţi publice locale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de
energie regenerabile de tip microhidro, geotermal sau biomasă; Societăţi comerciale care au ca
activitate producerea de energie în scopul comercializării.
Distribuţie: Societăţi comerciale de distribuţie a energiei electrice şi /sau termică care preiau în
reţeaua proprie energie produsă din resurse regenerabile de energie
7.2 Promovarea utilizării cogenerării cu randament ridicat a energiei termice şi a energiei
electrice, pe baza cererii de energie termică utilă
ACȚIUNI:
o Realizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere pe
combustibili fosili la nivelul întreprinderilor
o Realizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze
reziduale provenite din procese industriale
7.3 Dezvoltarea şi implementarea unor sisteme de distribuţie inteligente care funcţionează la
niveluri de tensiune joasă şi medie
ACȚIUNI:
o Implementarea distribuţiei inteligente pentru consumatori rezidențiali de energie electrică
- Beneficiari: proiecte demostrative derulate de cei 8 distribuitori regionali de energie electrică
o Implementarea unui numar de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la
consumatorii industriali
- Beneficiari: Companii industriale cu consumuri de peste 1000 tep/an
AXA PRIORITARĂ 8. SISTEME DE TRANSPORT ENERGIE INTELIGENTE ŞI
SUSTENABILE
8.1 Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi siguranţa aprovizionării prin dezvoltarea sistemelor
inteligente de distribuţie, stocare şi transmisie şi prin integrarea produţiei din resurse
regenerabile distribuite
ACȚIUNI:
o Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport
o Realizarea de noi reţelede transport a gazelor naturale prin interconectarea cu sistemele de
transport ale statelor vecine.
BENEFICIARI:
o TRANSELECTRICA & TRANSGAZ
PROGRAME NATIONALE
Pentru informații detaliate și personalizate despre aceste programe, vă rugăm să ne scrieți la
silcrisinvest@gmail.com
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