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Sprijin financiar acordat pentru investitii in intreprinderile mari
Incepand cu 1 ianuarie 2007, data la care Romania a devenit membru cu drepturi depline al
Uniunii Europene, o noua provocare si-a facut aparitia in fata economiei nationale. Si aceasta s-a
numit capacitatea de absorbtie a fondurilor europene.
In principiu, la dispozitia Romaniei sta un munte de bani, care asteapta sa fie folositi. Insa in
anumite conditii, bine stabilite de catre Comisia Europeana. Si care trebuie indeplinite, punct cu
punct. Astfel ca sumele disponibile pentru perioada 2007 – 2013, de care ar fi in masura sa profite
intreaga economie romaneasca, se invart undeva in jurul a 20 de miliarde de Euro. Suma este cu
adevarat impresionanta si demonstreaza grija Uniunii Europene pentru diminuarea si apoi eliminarea
decalajelor existente intre tarile membre, pentru asigurarea unui nivel de trai decent intregii
comunitati europene. In scopul asigurarii unei juste repartitii a fondurilor, accesarea acestora se va
efectua prin intermediul Planului National de Dezvoltare, Programului National de Dezvoltare Rurala,
Programelor Operationale care acopera intreaga gama de activitati si aspecte ale vietii economicosociale. Aceste programe, la care se adauga si cele privind Asistenta Tehnica si Cooperarea
Teritoriala au in vedere utilizarea cu eficienta maxima a fondurilor, astfel ca procedura de acordare a
acestora este, in marea majoritate a cazurilor, una post-factum. Cu alte cuvinte, in momentul in care
un proiect indeplineste criteriile de eligibilitate, conform normelor stabilite, este necesar ca sursele de
finantare necesare ducerii la bun sfarsit a acestuia sa fie identificate si utilizate fie prin efortul propriu
al beneficiarului, fie din surse atrase (aici intrand in joc bancile), urmand ca abia dupa incheierea cu
succes a tuturor activitatilor parte din proiect, si in masura in care s-au respectat cu scrupulozitate
toate prevederile asumate, banii sa fie rambursati de catre Comisia Europeana in cuantumul stabilit
pentru fiecare zona si activitate/actiune in parte.
Unul dintre cele mai importante Programe, in cazul in care ar fi posibila o ierarhizare a
acestora, este Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice, pe scurt
POS-CCE. Acest program are ca sarcina principala cresterea competitivitatii economiei si
imbunatatirea productivitatii intreprinderilor romanesti. POS-CCE este structurat pe 5 Axe Prioritare
care sunt subdivizate, la randul lor, in Domenii Majore de Interventie (DMI). Prima Axa Prioritara este
intitulata Un sistem inovativ si eco-eficient de productie si este divizat in trei Domenii Majore de
Interventie :
⇒
Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special a
IMM-urilor;
⇒
Accesul IMM-urilor la finantare;
⇒
Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.
Primul DMI, privind investitiile productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderior
are ca principali beneficiari intreprinderile mici si mijlocii, vazute de legiuitor ca segmentul cel mai
dinamic al economiei, motorul acesteia. Dar nici intreprinderile considerate mari, cele care potrivit
clasificarii oficiale au peste 250 de angajati si/sau realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de peste
50 de milioane de Euro(ori detin active totale de peste 43 de milioane de Euro) nu sunt uitate, in
scopul unei dezvoltari armonioase a economiei si stimularii competitiei. Ca urmare, Autoritatea de
Management a POS-CCE, localizata la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor, a decis alocarea
unei sume de 215 milioane de lei pentru Apelul de Proiecte destinat intreprinderilor mari.
In cadrul operatiunii se finanteaza urmatoarele activitati :
⇒
Crearea unei noi unitati de productie(fabrica/sectie/instalatie);
⇒
Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie;
⇒
Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse;
⇒
Modernizarea intreprinderii, inclusive schimbari in procesul de productie a unei unitati
existente ( ex : modernizare instalatii, dotari cu echipamente si instalatii inalt tehnologizate,
automatizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie ).
De mentionat ca achizitionarea de echipamente noi in scopul inlocuirii celor uzate, in cadrul
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unei capacitati de productie déjà existente nu este considerata activitate eligibila pentru a fi finantata
iar echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor si tratarea apelor reziduale trebuie
sa fie parte integranta din activitatile mentionate mai sus.
Proiectele ce fac obiectul cererilor de finantare vor face dovada unui grad adecvat de inovare care sa
conduca la infiintarea de noi capacitati de productie, la diversificarea productiei prin lansarea de
produse de calitate superioara si cu eficienta ridicata din punct de vedere al consumului energetic
sau vor fi proiecte ce au in vedere modernizarea si dezvoltarea intreprinderilor. Durata de
implementare a proiectului nu trebuie sa depaseasca 36 de luni de la data semnarii Contractului de
Finantare iar valoarea maxima a finantarii/proiect este de 18,5 milioane Lei (maxim 5 milioane Euro
la cursul BNR in vigoare la data semnarii Contractului de Finantare).
Ajutorul financiar nerambursabil, acordat in conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei
nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat nu poate excede 40% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru Zona 8 ( Bucuresti & Ilfov ) si 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru celelalte 7
Zone in care este clasificat teritoriul Romaniei.
In scopul unei monitorizari eficiente si corecte a proiectului pentru care se solicita finantare
nerambursabila, se vor avea in vedere urmatorii indicatori (dupa caz) :
⇒
Active tangibile/intangibile achizitionate in cadrul proiectului;
⇒
Suprafata de productie modernizata/construita prin proiect(mp);
⇒
Contributia proprie a beneficiarului;
⇒
Cresterea cifrei de afaceri dupa implementarea proiectului;
⇒
Numarul locurilor de munca create;
⇒
Cresterea exportului.
Cheltuielile eligibile (efectuate numai dupa semnarea contractului de finantare) in cadrul
acestei operatiuni, sunt cele referitoare la achizitia de teren (max.10% din total costuri eligibile),
pentru cladiri si instalatiile aferente (max.50% din total costuri eligibile), pentru achizitionarea de
mijloace fixe si obiecte de inventar si a mijloacelor de transport tehnologic legate de ciclul de
productie precum si cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de imobilizari necorporale(max.50%
din total costuri eligibile) : aplicatii informatice, brevete, licente, solutii tehnice nebrevetate. Se
excepteaza de la finantare costurile legate de operatiunile de leasing financiar si/sau mobiliar.
Fondurile nerambursabile se obtin in baza completarii unei Cereri de Finantare conform unui
model stabilit, prezentat impreuna cu celelalte documente necesare analizarii si aprobarii unui proiect
in Ghidul Solicitantului, indrumar special conceput de Autoritatea de Management in scopul unei
corecte si complete informari a solicitantilor de finantari din fonduri europene. Nu este permisa
depunerea mai multor Cereri de Finantare in cadrul aceluiasi apel de catre un solicitant,
nerespectarea acestei prevederi ducand automat la eliminarea acestuia.
Daca proiectul este acceptat pentru finantare, solicitantul va incheia un contract de finantare
cu Ministerul Economiei si Finantelor in calitate de Autoritate de Management. Pentru aceasta va
prezenta o serie de documente, in original sau copie legalizata, dupa caz, printre care :
⇒
documente de proprietate;
⇒
certificate fiscale privind plata datoriilor catre autoritatile centrale si locale;
⇒
certificat de urbanism, autorizatia de construire, cazierul judiciar, autorizatia de mediu ;
⇒
documente care atesta capacitatea financiara de implementare a proiectului si o scrisoare
de garantie bancara pentru 20% din valoarea finantarii nerambursabile.
Odata indeplinite aceste obligatii, din momentul semnarii contractului de finantare se poate purcede
la implementare proiectului, avand in permanenta grija la respectarea obligatiilor asumate intrucat
proiectul va fi monitorizat permanent pe durata implementarii dar si ulterior, pentru o perioada de 5
ani de la finalizarea acestui.
In luna aprilie 2008, proiectul Ghidului Solicitantului pentru acest apel de proiecte a fost lansat spre
consultare publica pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor.

Echipa EU Office
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Creditul APIA acordat de BCR

Banca Comerciala Romana (BCR) va acorda credite fermierilor pentru finantarea
lucrarilor agricole, in contul subventiilor pe suprafata din fondurile Uniunii Europene, pana in
momentul in care Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) va efectua platile, respectiv
sfarsitul lunii iunie 2008. BCR va acorda aceste credite in baza conventiei incheiate cu Agentia
de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Fondul de Garantare a Creditului Rural
(FGCR).
Creditul subventie APIA este un credit punte in lei, acordat de BCR pe o perioada de maxim 4
luni, avand ca destinatie finantarea activitatii curente (desfasurarea lucrarilor agricole de catre
beneficiarii schemelor de sprijin pe suprafata reglementate prin OUG 125/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare ).
Clientii beneficiari ai produsului sunt clienti persoane juridice, asociatii familiale si persoane
fizice autorizate, beneficiari ai platilor directe in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. Acestia
trebuie sa detina un cont deschis la BCR, cont comunicat APIA, pentru primirea de la APIA a
sumelor aferente subventiei acordate.
Prin acest tip de credit, BCR acorda finantare de maxim 75% din subventia oferita de
catre APIA. Suma oferita de APIA sub forma de subventie este calculata de banca pe baza
informatiilor primite de la APIA, respectiv prin inmultirea suprafetei in hectare prevazute in
Adeverinta emisa de APIA cu valoarea in EUR/ha prevazute pentru fiecare tip de schema de
sprijin pe suprafata.
In ceea ce priveste garantarea creditului, conform conventiei tripartite incheiate intre
BCR- APIA- FGCR, Fondul de Garantare a Creditului Rural garanteaza 50% din valoarea
creditelor astfel acordate, iar in completarea garantiei FGCR, clientul va constitui in favoarea
bancii, după caz, garanţii reale si personale.
Datorita particularitatilor sale, acest instrument de creditare da posibilitatea fermierilor sa
obtina credite pentru finantarea lucrarilor din campania agricola de primavara pe baza unei
documentatii de credit, care include anumite documente specifice (adeverinta eliberata de
APIA..).
BCR este cel mai important finantator al proiectelor din agricultura si dezvoltare rurala din
Romania, cu o cota de piata de peste 80%. Banca va sprijini in continuare acest sector, atat prin
finantarea capitalului de lucru necesar desfasurarii activitatilor agricole cat si prin pre-finantarea/
co-finantarea proiectelor depuse de acestia pentru a fi implementate in cadrul Programului
National de Dezvoltare Rurala.
Echipa Eu Office BCR
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Retrospectiva FEADR, martie şi aprilie 2008,
prin prisma consultantului RGIC Consultanţă

Potrivit informaţiilor date publicităţii de oficialităţi, într-o conferinţă de presă, organizată la
sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, bilanţul primelor sesiuni de depunere a
proiectelor în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, se prezintă astfel.
În primele două luni de la lansarea PNDR – martie şi aprilie - au fost primite proiecte în
valoare de peste un miliard de euro. Cum era de aşteptat, cele mai multe proiecte au fost
depuse pentru Măsura 121 – „Modernizarea fermelor”: 707 proiecte în martie – 151,574
milioane euro, 722 proiecte în aprilie – 141,248 milioane euro. În total: 1429 proiecte în valoare
de 292,823 milioane euro. O altă componentă care a suscitat interesul potenţialilor beneficiari a
fost cea pentru renovarea satelor (Măsura 322), pentru care s-au depus: 194 proiecte în martie
– 408,224 milioane euro, 179 proiecte în aprilie – 388,509 milioane euro. Per total au fost,
astfel, depuse 373 de proiecte, în sumă de 796,733 milioane de euro. Pentru Măsura 123 –
„Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice” au fost depuse 16 proiecte în
martie, în sumă de 15,727 milioane euro şi 35 proiecte în aprilie, în sumă de 33,961 milioane
euro. În total, au fost depuse 51 proiecte, suma totală fiind de 49,689 milioane de euro. Deci, în
total au fost primite 1853 proiecte, însumând 1,139 miliarde de euro. Astfel, alocările aferente
lunilor martie şi aprilie, de 388,63 milioane de euro, au fost cu mult depăşite de valoarea
proiectelor primite în acest interval.
De menţionat că pe 19 mai este anunţată să înceapă următoarea sesiune de proiecte. Şi
tot în luna mai, pe lângă cele trei măsuri, se vor primi proiectele aferente şi pentru cele două
scheme de ajutor de stat care însoţesc Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor
agricole şi forestiere”.
Sunt nişte rezultate neaşteptate determinate de mai mulţi factori, printre care sunt de
amintit:
- echipa Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit are structuri teritoriale cu
experienţa Programului Sapard, ceea ce a făcut ca verificarea conformităţilor să fie o
etapă trecută cu mai mare uşurinţă;
- echipa de consultanţi, care, după anul 2000, odată cu implementarea Programului Sapard,
au dobândit experienţă în întocmirea, susţinerea şi implementarea proiectelor la nivel
naţional;
- cele 1,600 de proiecte depuse în luna iulie 2006 şi nefinanţate, urmare a lipsei sursei de
finanţare prin Programul Sapard european şi românesc;
- echipele de furnizori care au contribuit, prin implicarea directă, la promovarea surselor de
finanţare pentru echipamentele, utilajele, maşinilor şi soluţiilor lor;
- promovarea, încă din luna august 2007, a programului FEADR, de către toţi factorii
implicaţi în absorbţia fondurilor.

Dipl. Ec. Otilia MANTA,
Preşedinte/CEO
Grupul Român pentru Investiţii şi Consultanţă IFN (RGIC) S.A.
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Noi prevederi pentru acordarea sprijinului financiar aferent masurilor de
agromediu si zonelor defavorizate
În urma analizei demarate de către funcţionarii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi ai
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în septembrie 2007 privind modul de alocare a sprijinului
financiar direct alocat în Agricultură în perioada post aderare în baza „Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de
eligibilitate, pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, în sectorul
vegetal şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 607/2006 pentru
aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare” precum şi a
interpelărilor adresate de către fermieri în cursul anilor 2007 şi 2008 s-au sesizat o serie de aspecte care pot
suporta îmbunătăţiri.
Aspectele cele mai semnificative care au fost reformulate sunt următoarele:

⇒ pentru acordarea plăţii unice pe suprafaţă pentru pajiştile comunale, se prevăd condiţii din care
trebuie să reiasă utilizare agricolă a acestei suprafeţe;

⇒ pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, se aplică aceleaşi
prevederi ca şi pentru pajiştile comunale;

⇒ pentru cultura tutunului, s-a reformulat prevederea de acordare a plăţii naţionale directe complementare,
cuplata de producţie, pentru a se evita orice confuzie dintre condiţiile ce trebuie a fi respectate pentru
plăţile cuplate şi plăţile decuplate de producţie, aferente culturilor vegetale.

⇒ pentru cultura de sfeclă de zahăr, s-a reformulat prevederea de acordare a plăţii naţionale directe
complementare pentru sfecla de zahăr şi pentru plata separată pentru zahăr, decuplate de producţie,
aceste plăţi se acordă producătorilor agricoli care au îndeplinit condiţii specifice de eligibilitate în anul de
piaţă 2007/2008 care este considerat an de referinţă pentru acordarea sprijinului.
Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Cerere deschisa de proiecte pentru sprijinirea structurilor de afaceri si
reabilitarea siturilor industriale
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor a lansat, vineri, 25 aprilie 2008 cererea
deschisa de proiecte pentru Axa 4 a Regio-Programul Operational Regional, Sprijinirea dezvoltarii
mediului de afaceri regional si local, domeniile de interventie 4.1. - Dezvoltarea durabila a structurilor de
sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala si 4.2. Reabilitarea siturilor industriale poluate si
neutilizate si pregatirea pentru noi activitati.
In cadrul Axei 4, domeniul de interventie 4.1.- Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor
de importanta regionala si locala, sunt eligibile proiectele care vizeaza crearea / extinderea / modernizarea
structurilor de sprijinire a afacerilor. Pot solicita finantare nerambursabila, in cadrul acestui domeniu de
interventie, autoritati publice locale, camere de comert, asociatii care reprezinta mediul de afaceri si societati
comerciale sau cooperative. Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru acest domeniu
de interventie, este de 274,4 milioane euro, din care 233,25 milioane euro din Fondul European pentru
Dezvoltare Regionala, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.
Pentru domeniul de interventie 4.2., Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea
pentru noi activitati, se pot depune proiecte care implica reintroducerea siturilor industriale in circuitul economic,
prin depoluare, curatare si reabilitare, pentru a putea fi transformate in structuri de sprijinire a afacerilor.
Solicitantii eligibili pentru acest domeniu de interventie sunt autoritatile publice locale. Alocarea
financiara orientativa pentru perioada 2007-2013, pentru domeniul de interventie 4.2 - Reabilitarea siturilor
industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitat i- este de 235,4 milioane euro, din care 200,1
milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, restul fiind reprezentat de cofinantarea
nationala.
Sursa: MDLPL
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PHARE - 156 de cereri de finanţare pentru sprijinirea iniţiativelor
sectorului public în sectoarele prioritare de mediu
In cadrul Programului Phare Coeziune Economică şi Socială 2006 au fost depuse 156 de
cereri de finanţare pentru Licitaţia Deschisă care a avut loc în cadrul “Schemei de investiţii
pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”.
Cererile de finanţare au fost depuse după cum urmează:
· ADR NORD-EST: 26 de cereri de finantare;
· ADR SUD-EST: 25 de cereri de finantare;
· ADR SUD MUNTENIA: 17 cereri de finantare;
· ADR SUD VEST-OLTENIA: 21 de cereri de finantare;
· ADR VEST: 18 cereri de finantare;
· ADR NORD-VEST: 23 de cereri de finantare;
· ADR CENTRU: 20 de cereri de finantare;
· ADR BUCURESTI-ILFOV: 6 cereri de finantare.
Schema de investiţii oferă sprijin financiar nerambursabil autorităţilor publice locale române
din localităţile cu până la 50 000 de locuitori, din toate regiunile de dezvoltare ale României, în
vederea dezvoltării investiţiilor în sectoarele prioritare de mediu „Gestionarea deşeurilor” şi
„Gospodărirea apelor şi a apelor uzate”.
Bugetul total disponibil este de 36,60 milioane €, din care 27,45 milioane € reprezintă fonduri
Phare şi 9,15 milioane € co-finanţare de la bugetul de stat. Suma disponibilă pentru fiecare regiune
de dezvoltare este de 4.575 milioane €.
Valoarea finanţării nerambursabile poate fi cuprinsă între 100.000 € şi 1.000.000 € pentru
fiecare proiect în parte. Fiecare beneficiar al finanţării nerambursabile va avea un aport propriu de
cel puţin 10 %, în numerar, în bugetul proiectului.
Solicitanţii eligibili vor primi finanţare pentru următoarele tipuri de investiţii:
⇒

Sectorul „Gestionarea deşeurilor”: construcţia de staţii de pre-tratare bio-mecanică a
deşeurilor menajere; construcţia platformelor de compostare; reabilitarea sistemelor
municipale existente de colectare şi transport deşeuri; dezvoltarea colectării selective;
reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare şi a spaţiilor pentru depozitare
temporară;

⇒

Sectorul „Gospodărirea apelor şi a apelor uzate”: reabilitarea, modernizarea reţelelor de apă
potabilă şi a sistemelor de tratare a acestora; reabilitarea, modernizarea reţelelor de
canalizare şi a sistemelor de epurare a apelor uzate; reducerea pagubelor produse de
fenomene meteorologice de risc, prin luarea de măsuri de protecţie împotriva inundaţiilor şi
a altor potenţiale calamităţi în zonă şi/sau a efectelor lor; asigurarea cu apă potabilă de
calitate bună şi protecţia împotriva nutrienţilor generaţi de activităţile agricole.

Licitaţia a fost lansată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în data de
27 februarie a.c., termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare expirând în 25 aprilie a.c.
Sursa: www.mdlpl.ro
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MDLPL lanseaza cererea de proiecte pentru cresterea calitatii
serviciilor turistice
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor lanseaza cererea deschisa de proiecte
pentru Axa 5 a Regio (Programul Operational Regional) - Dezvoltarea durabila si promovarea
turismului, domeniul de interventie 5.2. Vor putea fi depuse proiecte care urmaresc crearea,
dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale
si cresterea calitatii serviciilor turistice.
In cadrul acestui domeniu de interventie vor putea fi depuse proiecte care urmaresc:
- amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic;
- valorificarea potentialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare;
- dezvoltarea turismului balnear;
- reabilitarea, modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a utilitatilor aferente;
- crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente.
Pentru acest domeniu de interventie pot depune proiecte autoritatile publice locale (singure, in
parteneriat cu alte autoritati publice locale sau in parteneriat cu ONG-uri), asociatii de dezvoltare
intercomunitara si IMM-uri.
Alocarea financiara orientativa pentru acest domeniu, in perioada 2007-2013, este de 330
milioane euro, din care 231 milioane euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, restul
fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

Sursa: MDLPL

AM POS Mediu a finalizat preselectia proiectelor din cadrul Axei
Prioritare 3
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu (AM POS
Mediu) a anuntat finalizarea etapei de selectie a proiectelor ce pot fi finantate, intr-o prima
etapa, prin Axa Prioritara 3 a POS Mediu. Aceasta axa vizeaza "Reducerea poluarii si
diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de
incalzire urbana in localitatile cele mai afectate de poluare".
Alocarea financiara prevazuta pentru aceasta axa prioritara este de aproximativ 460 milioane
Euro, suma reprezentand atat contributia comunitara (Fondul de Coeziune), cat si co-finantarea
nationala.
In cadrul acestui proces de selectie au fost analizate propunerile de proiecte transmise de 25
de autoritati locale, considerate eligibile conform POS Mediu, precum si aspecte referitoare la
capacitatea tehnica si financiara a potentialilor beneficiari. Criteriile referitoare la relevanta
(contributia proiectului la indeplinirea obiectivelor POS Mediu si ale Tratatului de Aderare) si
maturitate au reprezentat un element important in evaluarea proiectelor.
In urma finalizarii procesului de selectie, au fost selectate urmatoarele municipii: Iasi, Bacau si
Timisoara. Pentru aceste 3 localitati se vor pregati aplicatii de finantare in vederea finantarii din
Fondul de Coeziune, incepand cu anul 2009.
Alte 5 proiecte din acest domeniu vor fi pregatite cu sprijinul unei alte Asistente Tehnice
PHARE CES 2006, ce va fi lansata la sfarsitul anului 2008.

Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
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LINKURI UTILE

www.mfinante.ro
www.finantare.ro
www.mie.ro
www.fonduri-structurale.ro
www.structuralfunds.ro

www.ier.ro
www.mimmc.ro
www.infoeuropa.ro
www.euractiv.ro

Publicatie editata de catre Directia Institutii Financiare—Biroul EU Office
E-mail: EU.Office@bcr.ro
EU Office BCR Centrala — Directia Institutii Financiare
Tel: 021 313 12 46; Fax: 021 310 02 39

BCR, partenerul strategic al clientilor în vederea dezvoltarii acestora la standarde europene, ofera serviciul „EU Office BCR” atât de la nivelul centralei
bancii cât si de la nivelul sucursalelor BCR din cele opt regiuni de dezvoltare
economico-sociala.
Rolul principal al „EU Office” este de a oferi clientilor informatii privind institutiile europene, cadrul legislativ, posibilitatile de accesare a fondurilor europene, scheme de finantare disponibile, în vederea co-finantarii / pre-finantarii
proiectelor.
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