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Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul
major de interventie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”

Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie cresterea calitatii vietii si
crearea de noi locuri de munca in orase, prin reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea
serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum si prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a
afacerilor si a antreprenoriatului.

Beneficiarii eligibili sunt:
Unitate administrativ-teritoriala (autoritate a administratiei publice locale, APL), din mediul
urban, definita conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare, din mediul urban.
• Parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale, APL),
definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Unitatile administrativ-teritoriale (APL), din mediul urban, componente ale polului de crestere pot
depune cereri de finantare individual (vezi lit.a. de mai sus) sau in parteneriat cu o alta unitate
administrativ-teritoriala (APL) componenta a polului de crestere.
• Asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI) (vezi definitia in Glosar de termeni), constituita la
nivelul polului de crestere, de doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale componente ale
polului respectiv.
•

ACTIVITATI ELIGIBILE
 Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul
public urban, cuprinzând:
a) infrastructura publica urbana:
Finalizarea si/sau renovarea cladirilor degradate si/sau neutilizate si pregatirea lor pentru noi
tipuri de activitati economice si sociale;
 Demolarea cladirilor si/sau a structurilor aflate intr-o stare avansata de degradare, care nu apartin
patrimoniului national cultural, amenajarea terenurilor rezultate si pregatirea lor pentru noi
destinatii;
 Amenajarea terenurilor degradate si/sau neutilizate si pregatirea lor pentru noi activitati;
 Crearea si modernizarea spatiilor publice urbane: strazi orasenesti, trotuare, piete, zone pietonale,
poduri, pasaje, pasarele, etc;
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Dezvoltarea si/sau modernizarea infrastructurii si utilitatilor publice urbane (iluminat public,
cablare broadband, etc);
Crearea /modernizarea/extinderea spatiilor verzi pentru recreere (gradini publice, parcuri,
mobilier urban, containere pentru deseuri);
Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea lor pentru noi utilizari;
Achizitionarea de echipamente de informare si comunicare pentru accesul larg al cetatenilor la
informatii de interes public;
Sisteme pentru managementul traficului (lucrari de infrastructura si dotarea cu echipamente
specifice pentru managementul traficului).

b) transport si mobilitatea populatiei:
 Construirea de statii pentru autobuze, tramvaie si troleibuze si/sau modernizarea celor existente;
construirea de terminale intermodale in scopul imbunatatirii integrarii diferitelor moduri de
transport public urban;
 Extinderea si/sau modernizarea retelei liniilor de tramvai si troleibuz si a infrastructurii aferente;
 Construirea si/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport in comun si/sau
piste pentru biciclete;
 Achizitionarea de mijloace de transport public ecologice.
c) patrimoniu cultural mondial – UNESCO - national si local1 din mediul urban, precum si
infrastructura pentru activitati culturale:
 Restaurarea, consolidarea, protejarea si conservarea cladirilor de patrimoniu, inclusiv prin:
 Restaurarea, protejarea si conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale
exterioare;
 Refacerea/amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivele reabilitate,
in interiorul zonei de protectie a acestora;
 Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de
siguranta precum si a celui decorativ;
 Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de
patrimoniu (acolo unde este cazul);
 Construirea utilitatilor anexe (parcari, grupuri sanitare, indicatoare etc);
 Restaurarea, reabilitarea sau consolidarea cladirilor in care se desfasoara activitati culturale
(teatre, muzee, centre culturale, etc.) si dotarea lor cu echipamente specifice, inclusiv
echipamente pentru comunicare si servicii de informare.
 Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri


Crearea, extinderea, modernizarea structurilor regionale/locale de sprijinire a afacerilor:
 Construirea/modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de
operatorii economici, cu precadere IMM-uri, pentru activitati de productie si/sau servicii;
 Construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul
structurii de afaceri si a drumurilor de acces;

1

grupa A - monumentele istorice de valoare nationala si universala; grupa B - monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural
local, in conformitate cu listele intocmite de Ministerul Culturii si Cultelor
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Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de afaceri:
statii de tratare a apei, unitatile de furnizare a energiei si a gazului, sistemul de canalizare,
cablarea cladirii, conectarea la retele broadband (Internet);
Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse.



Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea
serviciilor sociale



Modernizarea cladirilor destinate serviciilor sociale (centre de ingrijire a copiilor, centre
pentru persoane vârstnice, centre de asistenta pentru persoanele cu deficiente, centre
pentru tineret, persoane aflate in dificultate) si dotarea acestora cu echipamente specifice,
inclusiv echipamente de informare si comunicare;
Renovarea si/sau schimbarea folosintei cladirilor existente detinute de autoritatile publice
pentru asigurarea unor locuinte sociale de calitate;
Achizitionarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea
criminalitatii (sisteme de supraveghere etc);
Modernizarea/echiparea ambulatoriilor.





Valoarea proiectului
Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 1.700.000 lei si maxim 134.000.000 lei, cu
exceptia proiectelor de investitii care cad sub incidenta schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.287/2008, pentru care limita maxima
admisibila este de 85.000.000 lei.

ATENTIE:
Pentru a fi considerata eligibila, unitatea administrativ-teritoriala care depune cererea de finantare
pentru proiectul individual trebuie sa fie membra a parteneriatului sau, dupa caz, a ADI care a depus
spre analiza si acceptare planul integrat de dezvoltare a polului de crestere!
In cazul in care proiectul individual propus spre finantare cade sub incidenta schemei de ajutor de stat
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.287/2008, Asociatia de
dezvoltare intercomunitara nu este solicitant eligibil!

initial@advisory.ro
www.advisory.ro

3

