PROIECTE DE FINANTARE NERAMBURSABILA
PROIECTE IMPLEMENTATE SAU IN IMPLEMENTARE

PNDR – FEADR - DEZVOLTARE RURALA
NR
CRT

AXA DE FINANTARE

TIPUL PROIECTULUI

BUGETUL PROIECTULUI

LOCATIA / JUDETUL

1

Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”

Proiect integrat: retea canalizare;
reabilitare camin cultural;
constructie si dotare gradinita;
reabilitare drumuri

2.500.000 Euro

BIHOR

2

Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”

Proiect integrat: reatea
canalizare; reabilitare camin
cultural; dotare centru de
consiliere pentru copii; reabilitare
drumuri

2.500.000 Euro

ALBA

3

Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”

Proiect integrat: reatea
canalizare; reabilitare camin
cultural; infiintare after school;
reabilitare drumuri

2.500.000 Euro

TIMIS

4

Masura 322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”

Proiect integrat: reabilitare camin
cultural; reabilitare after school;
reabilitare starzi si drum comunal

2.500.000 Euro

ARAD

PROIECTE GUVERNAMENTALE
5

FINANTARE OG 7/2006

Constructie retea de canalizare

5.709.480 LEI

TIMIS

6

Administratia fondului de mediu

Parc Civic – spatii verzi

1.727.800 LEI

TIMIS

7

Administratia fondului de mediu

Extinderea retelei de canalizare a
apelor uzate menajere

5.600.000 LEI

TIMIS

8

Ministerul pentru intreprinderi mici si
mijlocii, comert, turism si profesii
liberale

Programul de dezvoltare si
modernizare a activitatilor de
comercializare a produselor si
serviciilor de piata

129.349 LEI

TIMIS

FINANTARI TRANSFRONTALIERE

9

Romania-Ungaria

Infrastructura -documentatie tehnica
pentru constructie drum

333.393 EURO

TIMIS

10

Romania-Ungaria

Sanatate – monitorizare pentru
persoanele cu probleme de sanatate

96.522 EURO

TIMIS

11

Romania-Ungaria

Infrastructura -documentatie tehnica
pentru constructie drum

271.186 EURO

TIMIS

12

Romania-Ungaria

Building relations between Romanian
and Hungarian comunities by the
construction of modern roads

5.781.080 EURO

TIMIS

PROIECTE DE FINANTARE RESURSE UMANE – POSDRU

13

Axa prioritară: 3 Cresterea
adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor
Domeniul major de
intervenţie: 3.2 Formare si
sprijin pentru intreprinderi si
angajati pentru promovarea
adaptabilitatii

Flexibilitatea, eficienţa şi dezvoltarea
resurselor umane din întreprinderi

1.899.274 LEI

REGIUNEA DE VEST

14

Axa prioritara 5: Promovarea
masurilor active de ocupare,
DMI: 5.1 Dezvoltarea si
implementarea masurilor active
de ocupare

Facilitarea accesului somerilor tineri prin
educatie pe piata muncii din Regiunea
Vest

1.973.798 LEI

REGIUNEA DE VEST

15

Axa prioritara 2: Corelarea
invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii
DMI: 2.3 Acces si participare la
FPC

Adaptabilitate, consiliere şi calificare
pentru o evoluţie profesională de
succes în Regiunea Vest

16

Axa prioritară: 3 Cresterea
adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor
Domeniul major de
intervenţie: 3.2 Formare si
sprijin pentru intreprinderi si
angajati pentru promovarea
adaptabilitatii

Adaptabilitatea si eficienta resurselor
umane angajate

2.114.780 LEI

1.847.250 LEI

REGIUNEA DE VEST

REGIUNEA DE VEST

17

Dezvoltarea Economiei Sociale si
Promovarea Antreprenoriatului si
Incluziunii Sociale

2.145.900 LEI

TIMIS

18

Facilitatea Initiativei de Dezvoltare a
Economiei Sociale

2.136.300 LEI

CARAS-SEVERIN

Centru de zi pentru copii

7.898.468 LEI

TIMIS

871.075 LEI

ARAD

442.722 LEI

TIMIS

POR
19

Poli de crestere urbana

20

AXA 3 – Imbunatatirea
infrastructurii sociale

Rabilitarea, modernizarea, dezvoltarea
si echiparea infrastructurii educationale
preuniversitare, univeristare si a
infrastructurii pentru formare
profesionala continua

PROIECTE DE FINANTARE POSCCE

21

22

23

Axa III - Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public
Domeniul major de
Intervenţie

Susţinerea utilizării tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor
Operaţiunea 1 Sprijinirea accesului

Axa III „Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”

„Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi
alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

Axa III „Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”

„Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi
alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

219.106 LEI

236.509 LEI

TIMIS

TIMIS

“Implementarea de sisteme TIC în
scopul creşterii interoperabilităţii
sistemelor informatice şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”

853.409 LEI

TIMIS

“Implementarea de sisteme TIC în
scopul creşterii interoperabilităţii
sistemelor informatice şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”

478.676 LEI

TIMIS

26

Axa III „Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”

“Implementarea de sisteme TIC în
scopul creşterii interoperabilităţii
sistemelor informatice şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”

358.871 LEI

TIMIS

27

Axa III „Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”

“Implementarea de sisteme TIC în
scopul creşterii interoperabilităţii
sistemelor informatice şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar”

24

25

Axa III „Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”

Axa III „Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor pentru
sectoarele privat şi public”

527.623 LEI

TIMIS

PROIECTE GUVERNAMENTALE – IMM

28

Programul de dezvoltare si
modernizare a activitatilor de
comercializare a produselor si
serviciilor de piata

Imbunătăţirea performanţelor
economice şi tehnice ale societăţii prin
creşterea competitivităţii şi
diversificarea serviciilor oferite

129.349 LEI

TIMIS

STRATEGII DE DEZVOLTARE DURABILA/PLAN DE AFACERI/REORGANIZARE
29

Strategia de Dezvoltare Locala

Strategia de Dezvoltare Locala

Resurse proprii

TIMIS

30

Strategia de Dezvoltare Locala

Strategia de Dezvoltare Locala

Resurse proprii

ARAD

31

Planuri de afaceri

Dezvoltare Afacere/Finantari

Resurse proprii / Finantari
nerambursabile / Finantari
rambursabile

Romania

Accesarea / Managementul proiectelor din fondurile strategice regionale, sectoriale şi guvernamentale
• Competitivitate economică – creşterea productivităţii intreprinderilor româneşti
• Resurse umane – dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia, incluziune socială
• Mediu – programe pentru diminuarea decalajului faţă de Uniunea Europeana
• Capacitate administrativă - crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace
• Infrastructura urbana si rurala
• Programe de dezvoltare a IMM-urilor
• Programe de cooperare teritorială: transfrontalieră, transnatională şi interregională
• Cultural;
• Resurse umane;
• IMM - creşterea competitivităţii sectorului privat;
• Mediu – îmbunătăţirea calităţii mediului;

