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CUVÂNT-ÎNAINTE

Ne pregătim să încheiem un an cu multe provocări, cu noutăți și schimbări, în care cu toții
am resimțit efectele crizei provocate de COVID-19. A fost un an în care am depus toate eforturile
pentru a reuși să atenuăm urmările pandemiei și pentru a-i sprijini cât mai mult cu putință pe
beneficiarii noștri.
De la începutul perioadei de programare 2014-2020 și până în prezent, ADR Sud-Vest
Oltenia s-a implicat în susținerea investițiilor promovate de către autoritățile administrației
publice locale, precum și în sprijinirea mediului privat în implementarea cu succes a contractelor
semnate în cadrul Programului Operațional Regional. Având în vedere faptul că, în cadrul
anumitor priorități de investiție, au fost depuse foarte multe proiecte, prin care alocarea
regională inițială a fost cu mult depășită, am întreprins demersuri constante în vederea
identificării unor soluții pentru realocarea de fonduri suplimentare și supracontractarea în cadrul
priorităților care au performat.
Ne așteaptă o perioadă cu și mai multe provocări, odată cu noul statut de Autoritate de
Management. Iată, ne aflăm în plin proces de elaborare a viitorului Program Operațional
Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027. Noi suntem cei care vor elabora ghidurile solicitantului,
vom face procedurile, fără un alt Organism Intermediar. Vom gestiona 1,2 miliarde de euro,
pentru că aceasta este suma alocată regiunii noastre pentru următoarea perioadă de
programare. Însă, cu siguranță, vor fi contractate mult mai multe proiecte.
Pentru că ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, dar și la începutul unui nou drum,
dorim să le mulțumim tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri, autorități publice locale,
instituții publice, reprezentanți ai mediului de afaceri. Vom continua să îi sprijinim în proiectele
și planurile lor de dezvoltare și vom fi același partener de nădejde pe care l-au avut mereu
alături.
Vă dorim sărbători fericite și liniștite, sănătate, speranță și încredere. La mulți ani!
Marilena Bogheanu, director general al ADR Sud-Vest Oltenia
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Oltenia se dezvoltă cu bani europeni, prin POR 2014-2020

Vă prezentăm, în acest număr al buletinului regional, primul din cele două reportaje realizate de TVR
Craiova în cadrul proiectului „Sprijin acordat în perioada 01.01.2020 - 31.12.2021 pentru ADR SV Oltenia în
informarea, comunicarea, implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2014-2020, închiderea POR
2007-2013, precum și pentru pregătirea POR 2021-2027“.
Banii europeni atrași prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 au contribuit la dezvoltarea
economiei regiunii Oltenia, în condițiile în care cea mai mare parte a proiectelor au ca obiect elemente de
infrastructură. Astfel, autoritățile publice locale au putut moderniza spitale sau școli, dar totodată au avut acces
la fondurile necesare pentru consolidarea drumurilor judeţene sau pentru restaurarea și promovarea
patrimoniului cultural și istoric.
„POR 2014-2020 este un program complex.
Am avut 45 de scheme de finanțare și vom ajunge,
probabil, la semnarea unui număr de aproximativ
1.900 de contracte, spre 2.000 de contracte, în
valoare de 2 miliarde de euro, cu toate că alocarea
pentru regiunea noastră, pe această perioadă de
programare, a fost doar de 725 de milioane de euro.
Iată, s-a reușit și o supracontractare. Sigur, accentul
în cadrul Programelor Operaționale Regionale se
pune pe finanțarea investițiilor publice“, a declarat
doamna Marilena Bogheanu, directorul general
al ADR Sud-Vest Oltenia.
Sute de kilometri de drumuri județene au fost reabilitate cu câteva sute de milioane de euro obținute
prin POR 2014-2020. Obiectivul comun al proiectelor a constat în modernizarea infrastructurii regionale de
transport rutier în strânsă legătură cu rețeaua transeuropeană de transport TEN-T.
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În județul Vâlcea, sunt în desfășurare lucrări pe un
drum județean care nu a mai fost reabilitat de zeci de ani. DJ
678 Drăgoești - Budești pornește de la limita cu județul Olt și
străbate 11 localități, ajungând până la DN 7, care este
conectat la Coridorul Rin-Dunăre din rețeaua transeuropeană
de transport. Pe lângă asfaltarea pe toată lungimea drumului,
se fac consolidări la 23 de poduri și 1700 de podețe către
gospodării. În plus, sunt amenajate trotuarele în localități,
rigole pentru scurgerea apelor pluviale, 35 de stații de
transport public, precum și piste pentru biciclete și parcări.
„După aproape 40 de ani, drumul lui Mihai
Voievod, un drum care are peste 38 de kilometri, cu o
valoare impresionantă a lucrărilor - 32 de milioane de
euro, se asfaltează de la un capăt la altul și este un drum
important pentru două județe, îi leagă pe munteni și pe
olteni. Acesta este drumul lui Mihai Voievod pentru că,
într-o biserică din Drăgoești, se spune că ar fi fost
botezat domnitorul Unirii“, a declarat domnul
Constantin Rădulescu, președintele Consiliului
Județean Vâlcea.
Banii europeni reprezintă șansa dezvoltării
infrastructurii rutiere și în județul Gorj. Modernizarea DJ 675B
Câmpu Mare - Alimpești este importantă pentru asigurarea
legăturii cu DN 67, care leagă Drobeta-Turnu Severin de
Râmnicu Valcea prin Târgu Jiu.
Pe lângă asfaltare, lucrările de modernizare, care sunt
în plină desfășurare, vizează reabilitarea de poduri și podețe,
amenajarea de piste de biciclete și trotuare în localități,
realizarea de rigole pentru evacuarea apelor pluviale, precum
și modernizarea a 15 stații de autobuz.
„Este un drum important pentru județul Gorj,
pentru că este într-o zonă care a fost afectată de
alunecări de teren și cu o infrastructură rutieră
îmbătrânită. De ce am ales acest proiect? Pentru că era
destul de costisitor pentru a interveni din bugetul
propriu, o sumă de 47 de milioane. Bugetul propriu al
județului poate doar în patru ani de zile putea să asigure
reabilitarea celor 25 de kilometri“, a declarat domnul
Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean
Gorj.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a permis finanțarea cu bani europeni a restaurării
unor clădiri de patrimoniu istoric și cultural de mare importanță regională sau națională.
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În judetul Olt, un lăcaș de cult a cărui existență este
legată de domnitorii Matei Basarab și Constantin
Brâncoveanu a fost ținta unui proiect ambițios, în valoare
de aproape 5 milioane de euro: Mănăstirea Brâncoveni, o
mănăstire ortodoxă de maici, aflată la o distanță de numai
20 de kilometri de Slatina, ale cărei baze au fost puse în
secolul 17 de către domnitorul Matei Basarab. Constantin
Brâncoveanu și doi dintre fiii săi sunt cei care au ctitorit însă
biserica cea mare a mănăstirii. De altfel, la Brâncoveni sunt
înmormântați mai mulți membri ai familiei domnitorului.

„S-a făcut o drenare, în spatele muzeului, să se colecteze
apa, să eliminăm umiditatea. După aceea, s-a intervenit la
muzeu. S-au refăcut toate camerele din interiorul muzeului. De
asemenea, corpul de clădire din sud, s-a intervenit la acoperiș, sa făcut o bibliotecă foarte frumoasă“, a declarat Eufrosina
Stancu, stareța Mănăstirii Brâncoveni.

În județul Dolj, la Craiova, una dintre cele mai
frumoase clădiri ale orașului este pe cale să devină un
veritabil punct de atracție pentru români și străini. Casa
Dianu sau Școala de Artă „Cornetti“, cum este cunoscută
de către craioveni, a fost construită la începutul secolului
20 pentru a servi ca locuință familiei magistratului Dumitru
Dianu.
În 2013, Consiliul Județean Dolj a achiziționat
imobilul pentru a-l restaura și transforma în Muzeul Cărții
și Exilului Românesc. Aflată în administrarea Bibliotecii
Județene „Alexandru și Aristia Aman“, Casa Dianu se va
schimba radical grație unei finanțări de aproximativ 4,6
milioane de euro prin POR 2014-2020.
„Am accesat fonduri europene prin acest proiect
inedit al Bibliotecii. La un moment dat, ne-am gândit că un
muzeu al exilului românesc poate ar trebui să funcționeze
la nivel național, chiar să le dăm valoare oamenilor care nau putut rămâne în România din cauza vremurilor de
atunci, dar au continuat să fie români și să scrie în afară“,
a declarat domnul Cosmin Vasile, președintele Consiliului
Județean Dolj.
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Infrastructura de sănătate a fost o altă direcție de
finanțare prin POR 2014-2020. În acest exercițiu financiar,
au fost eligibile proiectele pentru lucrări care privesc
modernizarea, dotarea și extinderea ambulatoriilor și
unităților de primiri urgențe.
La Drobeta-Turnu Severin, Consiliul Județean
Mehedinți are în derulare un proiect care vizează
extinderea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului
Județean de Urgență. Concret, va fi construit un nou corp
de clădire, cu parter și etaj, în vecinătatea ambulatoriului
actual. Vor fi realizate alei și trotuare, precum și amenajări peisagistice, iar cabinetele medicale vor fi dotate cu
aparatură și mobilier. În plus, vor fi înființate alte cabinete și noi săli de tratament. Tot prin acest proiect, ar
urma să fie achiziționate, printre altele, un RMN, un ecograf dermatologic de înaltă rezoluție și două aparate
ecograf 4D.
„Pe lângă faptul că va fi modernizat ambulatoriul de specialitate, se va extinde acest ambulatoriu cu o
clădire de aproximativ 772 de metri pătrați. Intervențiile pentru acest proiect constau în consolidarea clădirii,
restaurarea fațadelor, izolarea termică, fonduri pentru dotări“, a declarat doamna Marilena Bogheanu,
directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.
Numărul mare de proiecte depuse și implementate demonstrează că Programul Operațional Regional
este unul dintre cele mai performante programe cu fonduri europene, atât în exercițiul financiar 2014-2020,
cât și în cel precedent, 2007-2013. Datorită rezultatelor foarte bune obținute în derularea Programului
Operațional Regional și având în vedere experiența dobândită și pregătirea personalului, rolul celor opt Agenții
pentru Dezvoltare Regională din România va fi consolidat. Acestea vor căpăta atribuţii şi rol de Autorităţi de
Management pentru gestionarea fondurilor europene, până acum, agențiile fiind Organisme Intermediare.
„Se face un mic experiment tocmai pentru că,
în cei aproape 23 de ani de existență, putem să
spunem că avem un succes extraordinar pe toate
programele pe care le-am administrat. Și n-au fost
puține. Au fost programele de pre-aderare, vreo
patru-cinci programe. De asemenea, la un moment
dat, când Programul de Competitivitate Economică,
administrat de altă instituție, risca să fie suspendat,
automat, sistemul dezvoltării regionale a fost implicat
și noi am salvat acel program. Nu mai vorbesc de cele
două programe cu fonduri structurale, POR 20072013, POR 2014-2020. Putem să ne lăudăm cu faptul că ne aflăm pe locul doi la nivel național în ceea ce privește
atingerea țintei de absorbție. Vorbim de supracontractări de fiecare dată, vorbim de proiecte care se duc la bun
sfârșit și au un impact foarte mare în regiune. Pot să mă laud că am o echipă extraordinară, oameni foarte bine
formați. Dintre cei care, în momentul de față, lucrează în diversele compartimente din Organismul Intermediar,
vom forma noua Autoritate de Management“, a concluzionat doamna Marilena Bogheanu, directorul general
al ADR Sud-Vest Oltenia.
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Reportajul realizat de TVR Craiova este inclus în galeria audio-video a website-ului ADR Sud-Vest
Oltenia și poate fi urmărit accesând următorul link: https://www.adroltenia.ro/galerie-audio-video/

În numărul următor al buletinului regional, veți putea afla detalii despre cel de-al doilea reportaj
realizat în cadrul proiectului „Sprijin acordat în perioada 01.01.2020 - 31.12.2021 pentru ADR SV Oltenia în
informarea, comunicarea, implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2014-2020, închiderea POR
2007-2013, precum și pentru pregătirea POR 2021-2027“.
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Dezbatere publică a Raportului de Mediu pentru POR SV Oltenia 2021-2027

Ca urmare a finalizării Raportului de Mediu pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud-Vest
Oltenia 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a organizat, în data de 9
noiembrie, o dezbatere publică în cadrul căreia a fost analizată calitatea documentului elaborat. Evenimentul
s-a desfășurat în sistem hibrid, atât fizic, la sediul Agenției din Craiova, Calea Severinului, nr. 27 - clădirea
NovoBuilding, cât și în sistem de videoconferință, prin intermediul platformei Cisco Webex.
La dezbatere au participat, din partea ADR Sud-Vest
Oltenia, doamna Marilena Alecu, directorul Direcției
Politici Regionale și Comunicare, doamna Magda Lungu,
șeful Departamentului Programare și Monitorizare POR, și
domnul Gabriel Burada, șeful Compartimentului
Planificare și Dezvoltare Urbană. Alături de reprezentații
ADR Sud-Vest Oltenia, au fost doamna Ioana Cîrciumaru, de
la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, și doamna
Roxana Olaru, consultant în cadrul firmei KVB
Consulting&Engineering SRL, care a asigurat asistența
tehnică pentru elaborarea documentelor specifice SEA.
De asemenea, au fost prezenți online reprezentanți ai mai multor autorități publice locale din regiune
(consilii județene și primării de municipii), ai instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției mediului, dar și din
domeniul sănătății, situațiilor de urgență, agriculturii, tineretului și sportului, ai organizațiilor neguvernamentale
și mediului de afaceri.
ADR Sud-Vest Oltenia a fost desemnată Autoritate de Management pentru POR SV Oltenia 2021-2027
și, în această calitate, are obligația de a elabora și transmite Programul la Comisia Europeană în vederea
aprobării acestuia, precum și de a derula procedura de mediu. Grupul de lucru s-a întrunit, în data de 14 iunie,
pentru a discuta Raportul de Mediu, dezbaterea publică organizată pe 9 noiembrie fiind cea de-a doua etapă a
acestui proces.
Prezentarea a fost structurată în mai multe părți: o descriere pe scurt a procedurii de mediu, urmată
de prezentarea intervențiilor și a modului în care programul este susceptibil de a afecta mediul, câteva aspecte
cu privire la stadiul elaborării POR SV Oltenia 2021-2027, iar la final, o sesiune de întrebări și răspunsuri.
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În cadrul procedurii, au fost solicitate avize din partea custozilor ariilor naturale protejate din Regiunea
Sud-Vest Oltenia: Romsilva, administrațiile parcurilor naționale Cozia, Domogled-Valea Cernei, Buila-Vânturarița
și Defileul Jiului, Administrația Parcului Natural Porțile de Fier și structura teritorială a ANANP Mehedinți pentru
Geoparcul Platoul Mehedinți. Alte două solicitări au primit avize în urma dezbaterii publice, din partea Centrului
Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj și ANANP (n.r. Agenția Națională
pentru Arii Naturale Protejate), pentru celelalte arii protejate care au fost cuprinse în analiza de mediu.

POR SV Oltenia 2021-2027 va veni în sprijinul
îmbunătățirii calității mediului în regiune și reducerii
emisiilor de carbon, în special prin Obiectivul de politică 2,
prin care vor fi finanțate investiții în eficiență energetică,
regenerare urbană a spațiilor verzi și mobilitate urbană.

Pentru a consulta Raportul de Mediu pentru POR SV Oltenia 2021-2027, vă rugăm să accesați
următorul link:
https://www.adroltenia.ro/evaluare-de-mediu-por-sv-oltenia-2021-2027/
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ADR SV Oltenia a publicat o nouă versiune a POR SV Oltenia 2021-2027
ADR Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management și titular de program pentru POR SudVest Oltenia 2021-2027, se află în plin proces de elaborare a viitorului Program Operațional dedicat regiunii și
a realizat, pornind de la nevoile de dezvoltare și provocările identificate în cadrul consultărilor parteneriale, o
nouă versiune a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027.
Noua variantă de Program a fost înaintată, în data de 15 noiembrie, Ministerului Investițiilor și
Proiectelor Europene (MIPE), în vederea demarării procesului de consultare la nivel național, conform
calendarului transmis de MIPE.
POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este un document strategic de programare și principalul instrument
de finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale regiunii din Fondul European pentru Dezvoltare Regională
(FEDR) și bugetul de stat, adresându-se atât autorităților publice, cât și mediului privat, în vederea creșterii
calității vieții în regiune.
În perioada 2021-2027, aproximativ 1,2 miliarde de euro vor fi alocate în Regiunea Sud-Vest Oltenia
pentru investiții ce vor viza cercetarea-inovarea, transferul tehnologic, creșterea competitivității IMM-urilor,
digitalizarea în folosul cetățenilor, eficiența energetică, dezvoltarea urbană, mobilitatea și accesibilitatea,
infrastructura verde și biodiversitatea, infrastructura educațională, infrastructura de turism și patrimoniul
cultural.
Noua versiune a POR Sud-Vest Oltenia 2021-2027 poate fi consultată accesând următorul link:
https://www.adroltenia.ro/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/11/POR-SV-29-octombrie-2021.pdf
Informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Marilena Alecu, directorul
Direcției Politici Regionale și Comunicare, e-mail: programare@adroltenia.ro, sau de către doamna Magda
Lungu, șeful Departamentului Programare și Monitorizare POR, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.
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Experiența REGIO-MOB continuă!
Proiectul REGIO-MOB - Învățare interregională spre o mobilitate durabilă în Europa se numără printre
cele 78 de proiecte aprobate în cadrul programului Interreg Europe, apelul 5 pentru activități adiționale în
contextul pandemiei COVID-19.
Parteneriatul REGIO-MOB a fost constituit încă din anul 2016 între cinci regiuni din Uniunea Europeană
și una din Regatul Unit al Marii Britanii. În 2021, Consorțiul a decis continuarea schimbului de experiență cu
scopul de a evalua impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului de mobilitate și de a aborda cele mai bune
soluții pentru îmbunătățirea politicilor regionale. Astfel, partenerii vor identifica bune practici pentru a gestiona
provocările curente și vor contribui la facilitarea transferului de soluții între regiuni.
Instituțiile partenere în cadrul proiectului sunt: Asociația Regională a Municipalităților din Lazio - ANCI
Lazio (Italia) - lider de proiect, Institutul de Trafic și Transport Ljubljana (Slovenia), Municipalitatea Niepolomice
(Polonia), ADR Sud-Vest Oltenia (România), Regiunea Macedonia de Vest (Grecia) și Parteneriatul în Transport
din Sud-Estul Scoției (Marea Britanie).
Activitățile proiectului se vor desfășura pe o perioadă de 12 luni, din 1 octombrie 2021 până în
septembrie 2022, iar bugetul este de aproximativ 293 de mii de euro, din care 249 de mii de euro din FEDR.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați paginile www.interregeurope.eu/regio-mob și
www.adroltenia.ro/regio-mob.
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Agenția pentru Dezvoltare Regională
(ADR) Sud-Vest Oltenia publică lunar
situația proiectelor contractate în cadrul
Programului Operațional Regional (POR)
2014-2020 și gradul de acoperire a
alocării regionale în Regiunea Sud-Vest
Oltenia, lista proiectelor contractate,
precum și situația proiectelor depuse în
cadrul POR 2014-2020 și gradul de
acoperire a alocării financiare disponibile
în Regiunea Sud-Vest Oltenia.

Aflați stadiul implementării
POR 2014-2020 în Regiunea
Sud-Vest Oltenia!

Descoperiți noutățile și
informații utile pentru
beneficiarii POR 2014-2020!

Detalii aici!

Detalii aici!
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Instrucțiuni emise de Autoritatea de
Management pentru POR 2014-2020
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Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor contractelor
finanțate prin POR 2014-2020, pe pagina web
www.inforegio.ro, a fost publicată o listă cu
întrebări și răspunsuri pe tema Ordonanței
Guvernului nr. 15/2021 și a prevederilor Ordinului
MDLPA nr. 1336/21.09.2021, privind situațiile
întâlnite în derularea contractelor de lucrări,
cauzate de creșterea prețurilor la materialele de
construcții. Astfel, vă rugăm să consultați lista
atașată.
Pentru a consulta lista actualizată cu întrebări și
răspunsuri, vă rugăm să accesați următorul link:
https://www.adroltenia.ro/wpcontent/uploads/2021/11/QA_OG-nr.15_2021.pdf

Instrucțiuni AM
POR

Ghiduri specifice
POR 2014-2020

Detalii aici!

Detalii aici!
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Proiecte de succes POR 2014-2020
în Regiunea Sud-Vest Oltenia
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Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia s-a implicat activ, în calitate de Organism
Intermediar, în gestionarea Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Oltenia a primit, astfel, șansa
de a se dezvolta prin investiții în infrastructura de transport, urbană, socială, de sănătate, educațională, de
turism și patrimoniu, precum și prin investiții în infrastructura de afaceri sau dezvoltarea IMM-urilor.
Proiectele de succes implementate prin POR 2014-2020 în Regiunea Sud-Vest Oltenia sunt prezentate
în cadrul unei hărți interactive, care poate fi accesată pe pagina web dedicată www.por20142020.adroltenia.ro, la următorul link: https://por2014-2020.adroltenia.ro/data-map/
Totodată, pentru a evidenția rezultatele implementării POR 2014-2020, proiectele finalizate sunt
postate, periodic, pe website-ul instituției. Acestea pot fi vizualizate accesând următorul link:
https://www.adroltenia.ro/proiecte-de-succes-2014-2020/
Buletinul regional editat de ADR Sud-Vest Oltenia prezintă, lunar, proiecte de succes implementate în
regiune prin POR 2014-2020. Astfel, cititorii pot afla detalii despre obiectivele, rezultatele și valoarea investițiilor
realizate în beneficiul locuitorilor. În această ediție a buletinului regional, vă invităm să descoperiți proiectul
pentru amenajarea Parcului „Nicolae Romanescu“ din municipiul Craiova, județul Dolj.

Amenajarea de parcuri și grădini în municipiul Craiova Parcul „Nicolae Romanescu“
prin POR 2014-2020

Proiectul implementat de Primăria municipiului Craiova a avut ca obiectiv stimularea dezvoltării locale
și creșterea competitivității orașului prin conservarea, protejarea și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural local și promovarea elementelor de identitate culturală. Astfel, proiectul a urmărit punerea în valoare
a Parcului „Nicolae Romanescu“, unul dintre obiectivele emblematice ale Craiovei, considerat unul dintre cele
mai reprezentative monumente de artă peisajeră din țară.
Suprafața totală a parcului este de peste 96 de hectare și cuprinde, pe lângă plantațiile ornamentale de
arbori și arbuști, o întindere de apă de peste 4 hectare, formată dintr-o înșiruire de bălți cu nuferi legate între
ele prin mici cascade sau traversate de podețe, un lac cu bărci pentru agrement și o insulă pe care se poate
ajunge pe două poduri. De asemenea, parcul are un hipodrom de 20 de hectare, un velodrom, piste de biciclete,
drumuri, alei și poteci care însumează peste 35 de kilometri lungime. Este considerat cel mai mare parc natural
din estul Europei și al doilea ca întindere din România.
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Obiectivele turistice ale parcului sunt Podul Suspendat, construit în 1901-1902, Castelul Fermecat,
Hipodromul Craiova, Grădina Zoologică și Teatrul de Vară. Prin realizarea lucrărilor de reabilitare a Podului
Suspendat, au fost atinse mai multe obiective ce privesc atât siguranța în exploatare și stabilitatea podului, cât
și integrarea armonioasă a acestuia în ansamblul monument istoric al parcului.
Restaurarea Parcului „Nicolae Romanescu“ și redarea pitorescului conceput și realizat de Edouard
Redont contribuie la punerea în valoare a memoriei istorice și culturale a municipiului Craiova și a figurilor
marcante ale orașului. Totodată, proiectul este un pas important spre o Europă mai verde.
Valoarea totală a investiției implementate în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 5.1 a fost
de 54,3 milioane de lei, din care 52,7 milioane de lei finanțare nerambursabilă, asigurată prin POR 2014-2020.
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CATALOAGELE SURSELOR DE
FINANȚARE
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SURSE DE FINANȚARE

Am publicat cataloagele de prezentare a surselor de finanțare destinate autorităților publice,
societăților comerciale, universităților și organizațiilor neguvernamentale. Prin aceste publicații informative
lunare, ADR Sud-Vest Oltenia dorește să vină în sprijinul potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile din
regiune, oferind informații actualizate despre oportunitățile de finanțare disponibile.
În cataloage, puteți regăsi cele mai importante informații referitoare la programe și la apelurile
deschise, precum obiectivele, solicitanții eligibili, activitățile eligibile, valorile granturilor, contribuțiile
beneficiarilor și termenele limită.

Identificați oportunități de finanțare!
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Advice for
international
growth

Oportunități de dezvoltare
Parteneriate de afaceri
Evenimente internaționale

Support for
business
innovation
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ADR Sud-Vest Oltenia a publicat buletinul informativ privind cele mai relevante oportunități de afaceri
existente în cadrul Rețelei Enterprise Europe Network (EEN), adresate întreprinderilor mici și mijlocii care
doresc să acceseze noi piețe și să își internaționalizeze afacerile. De asemenea, a fost publicat și newsletter-ul
despre evenimentele organizate în cadrul Rețelei EEN și despre oportunitățile de internaționalizare și
dezvoltare prin intermediul grupurilor sectoriale.
Enterprise Europe Network (EEN) este o rețea europeană care are scopul de a sprijini IMM-urile să își
dezvolte potențialul inovativ în vederea creșterii competitivității și dezvoltării inteligente și durabile a afacerilor.
Rețeaua oferă un instrument integrat de promovare prin intermediul căruia IMM-urile pot accesa noi piețe și
identifica parteneri de afaceri în țările în care aceasta este prezentă. Platforma EEN a fost creată cu scopul de
a facilita încheierea de parteneriate între entități din cele peste 60 de țări membre ale rețelei.
ADR Sud-Vest Oltenia este partener al Rețelei EEN din ianuarie 2015 și urmărește sprijinirea IMM-urilor
de la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, în vederea exploatării oportunităților internaționale de dezvoltare a
afacerilor. În acest sens, ADR Sud-Vest Oltenia desfășoară mai multe activități în cadrul proiectului Ro-Boost
SMEs - „Boosting Smart and Innovation-Driven Growth for Romanian SMEs“, menite să conducă la creșterea
competitivității IMM-urilor în termeni de capacitate inovativă, eficiență energetică, dinamică partenerială,
valorificare a finanțărilor disponibile pentru acestea.
Newsletter-ele în format electronic pot fi accesate atât pe website-ul ADR Sud-Vest Oltenia:
https://www.adroltenia.ro/evenimente/, cât și pe website-ul Consorțiului Ro-Boost SMEs:
https://www.eenroboost.ro/informare-comunicare/resurse-publicatii/

Căutați parteneri internaționali!
Descoperiți lista completă a evenimentelor EEN!
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Aleea Teatrului, nr. 1, Craiova
• office@adroltenia.ro
0251/411.869; 0351/463.966
• www.adroltenia.ro

Investim în viitorul tău!
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