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Aria de Cooperare Prioritate Obiective
operationale Activitati eligibile orientative / indicative Solicitanti eligibili

Dimensiune Grant
Fond

finantare
Fin. UE

(a)

Contrib.
naţi.
(b)

Finanţare
totală

(c=a+b)
Axa Prioritara
1 - Inovare şi
economia
cunoaşterii

1. Îmbunătăţirea capacităţii regiunilor de
dezvoltare a cercetării, tehnologiei şi
inovării;
2. Promovarea şi facilitarea dezvoltării
antreprenoriatului şi dezvoltării de noi afaceri
în toate sectoarele relevante pentru
economiile regionale, în special cele bazate
pe cunoaştere şi inovare;
3. Susţinerea mediului de afaceri, în special
a IMM-urilor în dezvoltarea durabilă şi
inovativă facilitând transferul de servicii
specifice şi crearea de facilităţi comune;
4. Ajutorul acordat în restructurarea
regiunilor dependente de ramurile
tradiţionale
ale industriei, inclusiv adaptarea zonelor
industriale la noi afaceri;
5. Promovarea utilizării noilor tehnologii de
informaţie şi comunicaţii în cadrul
mediului de afaceri, serviciilor publice şi
publicului larg, în special în zonele
rurale;
6. Îmbunătăţirea politicilor regionale privind
ocuparea forţei de muncă, dezvoltării de
aptitudini, instruire şi educaţie;
7. Crearea cadrului necesar pentru
adaptarea economiilor regionale la
schimbările
socio-economice, globalizare şi provocări
demografice

Inovare şi dezvoltarea cercetării şi tehnologiilor
- Schimbul şi transferul de politici regionale şi abordări pentru susţinerea actorilor şi activităţilor de cercetare;
- Colectarea şi transferul de bune practici referitor la infrastructura de cercetare şi inovare, cum ar fi : parcurile ştiinţifice,
centrele de inovare, incubatoarele de afaceri etc;.
- Identificarea şi dezvoltarea de metode pentru întărirea interacţiunii creative în triunghiul cunoştinţe-mediu de afaceri-domeniul public;
- Cooperarea strategică pentru utilizarea tehnologiilor ecologice;
- Schimburi de experienţa privind restructurarea regiunilor dependente de ramurile tradiţionale ale industriei;
- Aducerea mai rapidă pe piaţă a ideilor inovative.
Antreprenoriat şi IMM-uri
- Schimbul de politici privind promovarea antreprenoriatului şi lansării de noi afaceri, în special în sectoarele bazate pe
cunoaştere şi inovare;
- Schimbul de experienţă privind structurile de sprijinire a afacerilor şi abordări pentru susţinerea IMM-urilor;
- Cooperare în domeniul asistenţei financiare acordate IMM-urilor şi dezvoltării capitalului de risc;
- Cooperare strategică şi dezvoltarea de reţele între regiunile ce demonstrează interes într-un anumit sector economic, cu
scopul de a întării competitivitatea globală a sectorului;
- Ajutor acordat clusterelor de afaceri prin schimbul interregional de experienţă;
- Activităţi de cooperare pentru susţinerea şi promovarea antreprenoriatului dezvoltat de femei;
- Susţinerea diversificării economice a zonelor rurale.
Societatea informaţională
- Schimbul şi dezvoltarea de servicii publice bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru creşterea eficienţei
şi competitivităţii mediului de afaceri şi antreprenorilor;
- Promovarea dezvoltării şi utilizării serviciilor bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiei;
- Dezvoltarea în comun a strategiilor pentru îmbunătăţii participarea publicului în cadrul societăţii informaţionale;
- Strategii pentru stabilirea unor mai bune conexiuni interregionale la nivelul ICT.
Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie
- Îmbunătăţirea capacităţii de inovare;
Schimbul de bune practici şi cooperare în domeniul politicilor de ocupare la nivel local şi regional;
- Schimbul de bune practici în domeniul instruirii si cooperare în dezvoltarea iniţiativelor la nivel local pentru ocuparea forţei de muncă;
- Întărirea capacităţii instituţionale şi transferul de cunoştinţe la nivelul personalului implicat în dezvoltarea şi susţinerea afacerilor;
- Schimbul de strategii regionale privind creşterea investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi capital uman;
- Activităţi comune pentru îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii a grupurilor discriminate cum ar fi femei şi vârstnici;

1. autorităţi publice locale
şi regionale;
2. agenţii de dezvoltare
regională;
3. universităţi, institute de
cercetare, institute de
învăţământ superior;
4. operatorii de parcuri
ştiinţifice şi tehnologice,
incubatoare de afaceri şi
centre de
inovare;
5. alţi actori implicaţi în
susţinerea mediului de
afaceri şi organizaţii
reprezentative,
în special cele ce au
legătură cu IMM-urile;
6. alte organisme publice
sau echivalentul acestora,
relevante pentru
dezvoltarea
inovării şi economiei
cunoaşterii la nivel
regional.

FEDER -
Maxim 75
% (AT, BE,
DK, FI, FR,
DE, IE, IT,
LU,NL, ES,
SE, UK)
Maxim
85% (BG,
CZ, CY,
EE, GR,
HU, LT,
LV, MT,
PL, PT,
RO, SK,
SI) si 50 %
NOR

176,726,969 44,181,742 220,908,711

Axa prioritara
2: - Mediu şi
prevenirea
riscului,

1. Dezvoltarea de planuri şi măsuri pentru
prevenirea şi gestionarea riscurilor
naturale (în special incendii, inundaţii,
deşertificare, secetă, cutremure) şi a
riscurilor tehnologice;
2. Promovarea îmbunătăţirii activităţilor de
management al apelor;
3. Promovarea dezvoltării activităţilor de
management durabil al deşeurilor şi a
trecerii la o societate bazată pe reciclare;
4. Promovarea iniţierii de acţiuni privind
biodiversitatea şi protejarea ariilor naturale,
în special în siturile NATURA 2000, precum
şi promovarea dezvoltării activităţilor
de management integrat al zonelor costiere;
5. Stimularea eficienţei energetice şi
dezvoltarea de resurse regenerabile de
energie, precum şi o coordonare mai bună a
sistemelor de management al
eficienţei energetice, şi promovarea
transportului durabil;
6. Îmbunătăţirea atractivităţii teritoriale în
sprijinul dezvoltării socio-economice şi a
turismului durabil prin protejarea
patrimoniului cultural şi a peisajului

Riscuri naturale şi tehnologice
- Strategii de îmbunătăţire a monitorizării riscurilor privind mediul, schimburi de bune practici privind creşterea conştientizării şi planificarea
în regim de urgenţă pentru populaţiile ce locuiesc în arii sensibile, precum bazine unde s-au realizat construcţii intensive, regiuni seismice, suprafeţe plate inundabile, etc;
- Schimburi de experienţe privind gestionarea poluării aerului, managementul şi comunicarea privind riscurile asociate;
- Strategii pentru prevenirea şi reducerea inundaţiilor;
- Schimburi de informaţii privind transportul de produse periculoase şi identificarea acţiunilor necesare pentru informarea grupurilor relevante;
- Dezvoltarea de măsuri coordonate de planificare spaţială în cazul ariilor geografice sensibile.
Managementul apelor
- Strategii pentru îmbunătăţirea calităţii apei furnizate şi tratarea acesteia, inclusiv cooperarea în domeniul managementului apelor; schimburi şi transferuri de cunoştinţe privind abordările integrate, durabile şi
participative ale managementului râurilor;
Managementul deşeurilor
- Trecerea la o societate bazată pe reciclare, schimb de experienţa în ceea ce priveşte îmbunătăţirea metodelor şi a politicilor de management
al deşeurilor si dezvoltarea de ghiduri practice pentru managementul integrat al deşeurilor;
- Dezvoltarea de soluţii inovatoare privind colectarea deşeurilor ca parte a sistemelor regionale de management al deşeurilor;
- Re-utilizarea terenurilor abandonate şi a spaţiilor de depozitare a deşeurilor.
Biodiversitatea şi protejarea patrimoniului natural
- Transferul de cunoştinţe privind mecanismele de management (inclusiv planurile de management dacă este necesar) privind siturile declarate arii speciale de conservare;
- Promovarea planurilor de acţiune privind speciile şi habitatele care stau la baza priorităţilor de management pentru speciile aferente programului Natura 2000 în toată aria de acoperire naturală din cadrul UE;
- Schimburi de informaţii privind dezvoltarea de abordări inovative în ceea ce priveşte utilizarea pământului, în special în ariile sensibile din punct de vedere al mediului;
- Identificarea şi schimbul bunelor practici de management în scopul îmbunătăţirii calităţii aerului;
Energia si transportul durabil
- Schimburi şi transferuri de cunoştinţe privind mecanisme de stimulare a investiţiilor în proiecte privind eficienţa energetică;
- Schimburi şi transferuri de cunoştinţe privind strategii durabile de mediu în sectorul transporturilor şi, în special, în ceea ce priveşte îmbunătăţirea rapidă şi dezvoltarea transportului public urban în oraşele Europei;
- Transferul de cunoştinţe referitoare la cele mai bune practici privind vehiculele cu consum de combustibil redus şi noi tehnologii de propulsie pentru reducerea emisiilor;
- Promovarea utilizării îmbunătăţite a mijloacelor de transport colectiv şi ne-motorizat, coroborată cu schemele de management a mobilităţii;
- Sisteme informatice pentru un mai bun management al traficului şi îmbunătăţirea fluxului de trafic, precum şi pentru îmbunătăţirea monitorizării informaţiilor privind transportul urban;
- Schimburi de cunoştinţe între agenţiile regionale din domeniul energiei în ceea ce priveşte politica energetică şi problematicile legate de energie.
Patrimoniul cultural şi peisajul
- Dezvoltarea şi schimbul de informaţii privind strategii comune şi instrumente în domeniul protecţiei şi îmbunătăţirii patrimoniului cultural şi al peisajelor;
- Promovarea sistemelor comune de management al riscului în domeniul patrimoniului cultural şi al peisajului (atât în contextul aşezărilor rurale cât şi al celor urbane);
- Schimburi de cunoştinţe („know-how”) între administraţiile publice locale în domeniul bunelor practici privind turismul, cu o atenţie specială asupra integrării aspectelor privind durabilitatea;
- Elaborarea şi schimbul de informaţii privind strategii comune pentru promovarea valorilor culturale ca potenţială soluţie pentru dezvoltarea economică a regiunilor, în special pentru un turism durabil;

1. Autorităţi publice
regionale şi locale;
2. Instituţii pentru
protecţia naturii;
3. Servicii de urgenţă şi
alte organisme de
management al riscului;
4. Autorităţi responsabile
pentru protecţia
patrimoniului cultural şi
peisajului;
5. Autorităţi din domeniul
turismului;
6. Universităţi, institute de
cercetare şi cunoaştere,
instituţii pentru
învăţământul superior;
7. Alte organisme publice
sau echivalente care îşi
demonstrează relevanţa
în domeniul
mediului şi al prevenirii
riscurilor.

FEDER -
Maxim 75
% (AT, BE,
DK, FI, FR,
DE, IE, IT,
LU,NL, ES,
SE, UK)
Maxim
85% (BG,
CZ, CY,
EE, GR,
HU, LT,
LV, MT,
PL, PT,
RO, SK,
SI) si 50 %
NOR

125,315,487 31,328,872 156,644,359

Programul Operational de Cooperare Interregionala

Intreg teritoriul UE
(27 de state
membre)

2 state partenere
cu statut special:
Norvegia
Elvetia
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Aria de Cooperare Prioritate Obiective
operationale Activitati eligibile orientative / indicative Solicitanti eligibili

Dimensiune Grant
Fond

finantare
Fin. UE

(a)

Contrib.
naţi.
(b)

Finanţare
totală

(c=a+b)
Intreg teritoriul UE
(27 de state
membre)

2 state partenere
cu statut special:
Norvegia
Elvetia

Axa prioritara
3: Asistenţă
tehnică

1. Sprijinirea elaborării de proiecte şi
îndrumarea aplicanţilor;
2. Asigurarea evaluării aplicaţiilor, pregătirea
deciziilor de aprobare şi contractarea
proiectelor aprobate;
3. Asigurarea monitorizării şi îndrumarea
operaţiunilor în derulare;
4. Asigurarea valorificării rezultatelor
operaţiunilor pentru ambele tipuri de
intervenţii;
5. Organizarea de întâlniri şi evenimente
pentru aplicanţi, parteneri, auditori,
experţi, state membre şi alte entităţi, pentru
asigurarea informării acestora asupra
programului, pentru discutarea aspectelor
specifice privind implementarea,
pentru diseminarea şi valorificarea
rezultatelor operaţiunilor;
6. Raportarea către statele membre şi către
Comisia Europeană.

1. Asigurarea asistenţei proiectelor, organizarea de evaluări
ale proiectelor, monitorizarea proiectelor, managementul financiar al programului şi
controlul financiar
2. Consultanţa externă pentru asigurarea colectării şi procesării datelor,
implementarea unui sistem de management computerizat, şi alte activităţi.
3. Expertize suplimentare privind chestiuni specifice referitoare
la managementul programului în scopul asistării cooperării internaţionale cu privire la
elaborarea de proiecte şi elaborarea documentelor legale ce constituie
baza structurii organizaţionale a proiectelor de cooperare
4. Valorificare eficientă a rezultatelor obţinute prin
INTERREG IVC şi o diseminare largă a succeselor acestui program (ex: analize,
studii, rapoarte, informare şi publicitate) precum si evaluarea programului.

FEDER 19,279,306 8,262,560 27,541,866

TOTAL 321,321,762 83,773,174 405,094,936
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Rată
finanţare

(d=a/c*100)
80.00%

70.00%

Programul Operational de Cooperare Interregionala
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