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Aria de Cooperare Prioritate Obiective (generale si
specifice)

Obiective /
prioritate

Domenii majore de
intervenţie Activitati eligibile Solicitanti eligibili

Dimensiune Grant
Fond

finantare
Fin. UE

(a)

Contrib.
naţi.
(b)

Finanţare
totală

(c=a+b)

Rată
finanţare

(d=a/c*100)
Prioritatea 1 -
Facilitarea
inovarii si
antreprenoriatul
ui

Facilitarea inovarii,
antreprenoriatului,
economiei bazate
pe cunoastere si
imbunatatirea
integrarii si relatiilor
economice din zona
de cooperare

1.1 Dezvoltarea
retelelor
tehnologice si de
inovare in domenii
specifice

1.2 Dezvoltarea
unui mediu propice
antreprenoriatului
inovativ;

1.3 Imbunătăţirea
condiţiilor cadru şi
deschiderea
drumului către
inovare.

a. Activitati pentru sprijinirea dezvoltarii tehnologice si inovarii (ex: studii de fezabilitate, baze de date, etc);
b. Dezvoltarea de parteneriate transnationale intre centre de cercetare, dezvoltare, inovare si tehnologie si agentii din sectoarele de
inalta tehnologie;
c. Facilitarea formarii sau consolidarii sau restructurarii retelelor transnationale de clustere industriale productive
d. Crearea sau reconsolidarea retelelor de cooperare dintre companii si facilitatile tehnologice, de
cercetare si inovare din diverse tari si promovarea de actiuni comune ce vizeaza cercetarea aplicata
e. Crearea de echipe de schimb de experienta transnationale specializate in masuri de creare a capacitatii
tehnologice si inovative pentru produse, servicii si procese imbunatatite;
f. Parteneriate transnationale pentru promovarea incluziunii aspectelor inovative in domeniul
achizitiilor publice dpdv al aplicarii tehnologiilor de interes comun
g. Cooperare strategica vizand imbunatatirea gradului de utilizare a tehnologiilor noi si inovative si aplicarea acestora la nivel local si
regional
h. Infiintarea de retele transnationale intre institutiile de cercetare si inovare tehnologica si cele de invatamant tertiar;
i. Cursuri comune de instruire pentru retelele tehnologice si de inovare
j. Infiintarea de retele intre parcuri stiintifice si tehnologice pentru dezvoltarea cerintelor privind standardele de indeplinit de catre ariile
tehnologice de succes ce urmeaza a fi infiintate in aria programului (“campusuri high tech integrate")
k. Cresterea gradului de internationalizare al facilitatilor de cercetare, tehnologice si inovare,
in special din universitatile din aceste zone, in care oferta de inovare si de invatamant superior este inca inadecvata;
l. Facilitarea aplicarii inovarii tehnologice in aria programului prin imbunatatirea mobilitatii
cercetatorilor, prin sprijinirea schimbului de cunostinte;
m. Imbunatatirea politicilor de sprijinire a accesului la si a conexiunii intre institutiile de cercetare, tehnologie si inovare.
n. Retele ale organizatiilor de suport al IMM pentru stabilirea de mecanisme pentru dezvoltarea si
diseminarea abordarilor eficiente pentru sprijinirea antreprenoriatului inovativ;
o. Activitati de cooperare pentru sprijinirea si promovarea femeilor de afaceri;
p. Schimb de practici si experienta intre IMM inovative;
r. Dezvoltarea structurilor regionale de sprijin a afacerilor in cadrul parteneriatelor transnationale;
s. Cooperare in domeniul finantarii inovatiei si familiarizarea IMM cu diverse tehnici financiare sau infiintarea de
trusturi transnationale de inovare;
t. Promovarea imaginii Europei de Sud-Est ca arie de inovare si crestere prin IC&T;
u. Mobilizarea institutiilor existente (ex. institute de cercetare, centre de invatamant, media) in
mentinerea contactului si comunicare prin IC&T cu cetatenii pentru promovarea inovarii;
v. Utilizarea instrumentelor IC&T pentru dezvoltarea societatii informationale si incurajarea
tinerilor sa-si dezvolte spiritul antreprenorial (laboratoare deschise si accesibile elevilor

Autoritati publice
Organisme echivalent publice
Orice entitate juridica guvernata
de legea publica sau privata:
(1) infiintate pentru scopul
specific de a satisface interesul
general fara a avea un caracter
industrial sau comercial si
(2) care are personalitate juridica
si este
- fie finantata, majoritar, de stat
sau de autoritati locale sau
regionale or de alte organisme
guvernate de legea publica,
- constituie subiectul supervizarii
manageriale de catre alte
organisme,
- sau are un consiliu de
supervizare, managerial sau
administrativ in care mai mult de
jumatate din membri sunt numiti
de stat, autoritati locale sau
publice sau alte organisme
guvernate de legea publica

FEDER 44,051,157 7,773,734 51,824,891 85.00%

Prioritatea 2 -
Protecţia şi
îmbunătăţirea
mediului
înconjurător

Depasirea
constrangerilor
impuse de barierele
nationale,
previzionarea
viitoarelor
amenintari si
oportunitati si
dezvoltarea
actiunilor
transnationale
comune pentru
protectia naturii si
cetatenilor

2.1 Imbunătăţirea
managementului
integrat al apelor şi
prevenirea riscurilor
de inundaţii;

2.2 Imbunătăţirea
prevenirii riscurilor
naturale;

2.3 Promovarea
cooperării în
domeniul
managementului
resurselor naturale
şi al ariilor
protejate;

2.4 Promovarea
energiei
regenerabile şi
eficientizarea
resurselor.

a. Elaborare planuri integrate de dezvoltare si management (bazine rauri, fluvii,
marine, lacuri, captari) inclusiv politici de administrare a solului, dezvoltare agricola si paduri
b. Managementul integrat al riscului inundatiilor inclusiv armonizarea standardelor
c. Elaborarea studiilor si analizelor despre impactul schimbarii climei asupra
meteorologie, hidrologiei, etc.
d. Coordonare, armonizare si dezvoltare a sistemelor de monitorizare, mecanismelor
de alerta pentru protectia impotriva inundatiilor, protectia civila, a calitatii apei
si tratarea apei uzate;
e. Dezvoltarea politicilor integrate de coordonare a prevenirii riscurilor si reactie
imediata la riscul de mediu
f. Dezvoltare planuri, masuri si sisteme (inclusiv planificare teritoriala si spatiala)
pentru prevenirea riscurilor naturale (incendii, inundatii, desertificare, cutremure)
si a riscurilor tehnologice
g. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare si a mecanismelor de alerta
h. Dezvoltare sisteme informationale pentru transportul materialelor
periculoase si identificarea actiunilor relevante pentru informarea gruparilor relevante
i. Promovarea actiunilor transnationale pentru obiective de mediu cum
ar fi reducerea emisiilor in aer, protectia solului, etc.
j. Cresterea constientizarii si planificarea masurilor de urgenta pentru
populatia din zonele sensibile
k. Dezvoltarea de politici energetice la nivel national si regional care sa
implementeze directivele si orientarile UE in domeniu
l. Facilitarea coordonarii intre furnizorii de energie, in special a acelor furnizori
de energie regenerabila
m. Coordonarea dezvoltarii infrastructurii pentru utilizarea surselor de energie
regenerabila in special al energiei hidro la nivel transnational;
n. Sprijin pentru dezvoltarea si utilizarea combustibililor din surse regenerabile

Autoritati publice
Organisme echivalent publice
Orice entitate juridica guvernata
de legea publica sau privata:
(1) infiintate pentru scopul
specific de a satisface interesul
general fara a avea un caracter
industrial sau comercial si
(2) care are personalitate juridica
si este
- fie finantata, majoritar, de stat
sau de autoritati locale sau
regionale or de alte organisme
guvernate de legea publica,
- constituie subiectul supervizarii
manageriale de catre alte
organisme,
- sau are un consiliu de
supervizare, managerial sau
administrativ in care mai mult de
jumatate din membri sunt numiti
de stat, autoritati locale sau
publice sau alte organisme
guvernate de legea publica

FEDER 53,739,828 9,483,499 63,223,327 85.00%

Programul Operational de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei 2007 - 2013

1. Austria, Grecia şi
Italia
(In Italia doar regiunile:
Lombardia, Bolzano /
Bozen, Trento, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia,
Emilia Romagna,
Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata) ;

2. Bulgaria, Ungaria,
România, Slovenia,
Slovacia;

3. Turcia
(doar regiunilei: Bati
Marmara, Istanbul)

4. Croaţia

5. FYROM (Fosta
Republică
Iugoslavă a Macedoniei);

6. Albania, Bosnia,
Muntenegru şi Serbia ;

7. Moldova şi Ucraina
(Oblasturile:
Cjermovestka,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

Obiectiv global al
programului:
Crearea de parteneriate
transnationale in domenii de
importanta strategica in
scopul imbunatatirii
procesului de integrare
teritoriala, economica si
sociala si al sprijinirii
coeziunii, stabilitatii si
competitivitatii.

Obiective specifice:
1. Facilitatea inovarii,
antreprenoriatului, economiei
bazate pe cunoastere si a
societatii informationale prin
actiuni concrete de
cooperare si rezultate vizibile
(Axele 1, 3 si 4)

2. Cresterea gradului de
atractivitate al regiunilor si
oraselor avandu-se in vedere
dezvoltarea durabila,
accessibilitatea fizica si la
cunoastere si calitatea
mediului prin abordari
integrate si actiuni concrete
de cooperare si rezultate
vizibile (Axele 2, 3 si 4)

3. Cresterea gradului de
integrare prin sprijinirea
echilibrata a capacitatilor de
cooperare teritoriala
transnationala la toate
nivelurile.
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Aria de Cooperare Prioritate Obiective (generale si
specifice)

Obiective /
prioritate

Domenii majore de
intervenţie Activitati eligibile Solicitanti eligibili

Dimensiune Grant
Fond

finantare
Fin. UE

(a)

Contrib.
naţi.
(b)

Finanţare
totală

(c=a+b)

Rată
finanţare

(d=a/c*100)
1. Austria, Grecia şi
Italia
(In Italia doar regiunile:
Lombardia, Bolzano /
Bozen, Trento, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia,
Emilia Romagna,
Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata) ;

2. Bulgaria, Ungaria,
România, Slovenia,
Slovacia;

3. Turcia
(doar regiunilei: Bati
Marmara, Istanbul)

4. Croaţia

5. FYROM (Fosta
Republică
Iugoslavă a Macedoniei);

6. Albania, Bosnia,
Muntenegru şi Serbia ;

7. Moldova şi Ucraina
(Oblasturile:
Cjermovestka,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

Obiectiv global al
programului:
Crearea de parteneriate
transnationale in domenii de
importanta strategica in
scopul imbunatatirii
procesului de integrare
teritoriala, economica si
sociala si al sprijinirii
coeziunii, stabilitatii si
competitivitatii.

Obiective specifice:
1. Facilitatea inovarii,
antreprenoriatului, economiei
bazate pe cunoastere si a
societatii informationale prin
actiuni concrete de
cooperare si rezultate vizibile
(Axele 1, 3 si 4)

2. Cresterea gradului de
atractivitate al regiunilor si
oraselor avandu-se in vedere
dezvoltarea durabila,
accessibilitatea fizica si la
cunoastere si calitatea
mediului prin abordari
integrate si actiuni concrete
de cooperare si rezultate
vizibile (Axele 2, 3 si 4)

3. Cresterea gradului de
integrare prin sprijinirea
echilibrata a capacitatilor de
cooperare teritoriala
transnationala la toate
nivelurile.

Prioritatea 3 -
Îmbunătăţirea
accesibilităţii

Promovarea
pregatirii coordonate
pentru dezvoltarea
retelelor de
accesibilitate si
sprijinirea
multimodalitatii

3.1 Imbunătăţirea
coordonării in
promovarea,
planificarea şi
intervenţia în
domeniul reţelelor
primare şi
secundare de
transport ;

3.2 Dezvoltarea
strategiilor de
diminuare a
„diviziunii digitale”;

3.3 Imbunătăţirea
condiţiilor cadru
pentru platformele
multimodale;

a. Promovarea politicii de coordonare intre parteneri competenti si elaborarea de strategii coordonate pentru investitii in infrastructura,
promovarea complementaritatii intre diferite tipuri de investitii si mobilizarea diferitelor instrumente financiare;
b. Dezvoltarea de planuri de actiune comune pentru realizarea de infrastructura fizica finantata din alte programe;
c. Cresterea transparentei proiectelor si programelor ce se refera la coridorul de acces vizat;
d. Stabilirea organismelor comune de management a retelelor de transport comune;
e. Crearea facilitatilor transnationale pentru intretinerea si elaborarea costurilor rutiere pentru infrastructura fizica
f. Intensificarea participarii publice la nivel transnational in procesul de consultare privind reteaua de infrastructura:
g. Intarirea dezvoltarii coordonate a aeroporturilor regionale;
h. Crearea sistemelor inteligente de informare asupra traficului pentru evitarea aglomerarilor;
i. Dezvoltarea solutiilor pentru asigurarea unui transport public flexibil dpdv al cerintelor de mobilitate
j. Analizarea si maximizarea efectelor unei accesibilitati schimbate/imbunatatite adaptate
la oportunitatile de dezvoltare la nivel local si regional;
k. Accent pe probleme specifice ale regiunilor sensibile si periferice (ex. traficul in regiunile muntoase)
l. Campanii de promovare comune pentru transportul maritim si fluvial;
m. Campanii de constientizare a oportunitatilor oferite de IC&T in regiunile in care
dezvoltarea societatii informationale a ramas in urma;
n. Sprijinirea IMM (in special a celor din zonele indepartate) in a-si dezvolta activitatile
proprii de afaceri prin aplicarea platformelor IT pentru intensificarea dezvoltarii economice si sociale;
o. Dezvoltarea parteneriatelor public-privat pentru accesibilitate la IT&C
p. Cresterea rolului APL in implementarea societatii informationale in special in zone izolate (indepartate);
r. Dezvoltarea serviciilor publice folosind solutiile si instrumentele e-government
prin colaborare cu APL si institutiile stiintifice;
s. Stabilirea standardelor comune in dezvoltarea IC&T in relatie cu serviciile de
sprijin si prin cursuri de instruire;
t. Promovarea interoperabilitatii sistemelor informatice (ex: in sprijinul pentru afaceri sau invatamant)
u. Dezvoltarea de baze de date de interes transnational;
v. Intensificarea nivelului de utilizare a IT&C avansate pentru reducerea nevoii
de a calatori si pentru a inlocui mobilitatea fizica prin schimburi virtuale de informatii, cunostinte si experienta.
x. Interoperabilitate si intermodalitate imbunatatire a transportului de pasageri si marfa pe sol,
apa, aer si armonizarea tuturor formelor de transport public de-a lungul frontierelor
nationale si a coridoarelor Est-Vest si Nord-Sud;
z. Dezvoltarea structurilor de management pentru lanturile de aprovizionare
transnationala inclusiv masuri pentru imbunatatirea eficientei lanturilor logistice

Autoritati publice
Organisme echivalent publice
Orice entitate juridica guvernata
de legea publica sau privata:
(1) infiintate pentru scopul
specific de a satisface interesul
general fara a avea un caracter
industrial sau comercial si
(2) care are personalitate juridica
si este
- fie finantata, majoritar, de stat
sau de autoritati locale sau
regionale or de alte organisme
guvernate de legea publica,
- constituie subiectul supervizarii
manageriale de catre alte
organisme,
- sau are un consiliu de
supervizare, managerial sau
administrativ in care mai mult de
jumatate din membri sunt numiti
de stat, autoritati locale sau
publice sau alte organisme
guvernate de legea publica

FEDER 55,160,834 9,734,265 64,895,099 85.00%

Prioritatea 4 -
Dezvoltarea
sinergiilor
transnaţionale
ale zonelor cu
potenţial de
crestere
durabila

Dezvoltarea si
implementarea
strategiilor integrate
pentru zonele
metropolitane si
sistemele de asezari
regionale,
optimizarea
structurilor
policentrice zonale
si utilizarea valorilor
culturale pentru
dezvoltare durabila

4.1 Abordarea
problemelor ce
afectează zonele
metropolitane şi
sistemele regionale
de aşezări;

4.2 Promovarea
unui tipar echilibrat
al zonelor cu
potenţial în ceea ce
priveşte
accesibilitatea şi
atractivitatea
acestora;

4.3 Promovarea
utilizării
patrimoniului
cultural pentru
dezvoltare.

a. Dezvoltarea de noi cai de finantare a infrastructurii publice;
b. Imbunatatirea sistemului de achizitii publice pentru infrastructura urbana in conformitate cu standardele UE;
c. Imbunatatirea sistemelor de management si mionitorizare a zonelor verzi;
d. Dezvoltarea unor modalitati eficiente pentru restructurarea locuintelor si imbunatatirea zonelor rezidentiale;
e. Dezvoltarea unor instrumente integrate cum ar fi strategiile de dezvoltare ale oraselor pentru a reduce nivelul de saracie, dezvolta
economia, mediul, managementul orasului si finantarea
f. Dezvoltarea de planuri de actiune pentru solutii cooperative de renovare si revitalizare urbana
g. Dezvoltarea retelelor GIS (geographic information systems) pentru a pune in evidenta nevoi specifice (ex: monitorizarea poluarii
solului)
h. Dezvoltarea de cai pentru integrarea persoanelor dezavantajate, a migrantilor si a grupurilor de persoane cu nevoi speciale;
i. Dezvoltarea masurilor de stimulare a oportunitatilor de afaceri, inovarii si antreprenoriatului in zonele de criza;
j. Dezvoltarea standardelor tehnologice si de management pentru infrastructurile
economice (cum are fi incubatoarele de afaceri pentru IMM)
k. Dezvoltarea unor proceduri administrative mai bune pentru dezvoltarea
amplasamentelor de afaceri
l. Imbunatatirea politicilor, designului programelor si a capacitatii pentru
conservarea si utilizarea valorilor culturale;
m. Imbunatatirea promovarii comune a locurilor istorice, strategiilor comune de
etichetare/marcare si comunicare, dezvoltarea conceptelor de marketing transnational al
unui oras pentru centrele istorice.

Autoritati publice
Organisme echivalent publice
Orice entitate juridica guvernata
de legea publica sau privata:
(1) infiintate pentru scopul
specific de a satisface interesul
general fara a avea un caracter
industrial sau comercial si
(2) care are personalitate juridica
si este
- fie finantata, majoritar, de stat
sau de autoritati locale sau
regionale or de alte organisme
guvernate de legea publica,
- constituie subiectul supervizarii
manageriale de catre alte
organisme,
- sau are un consiliu de
supervizare, managerial sau
administrativ in care mai mult de
jumatate din membri sunt numiti
de stat, autoritati locale sau
publice sau alte organisme
guvernate de legea publica

FEDER 41,338,329 7,294,999 48,633,328 85.00%

Prioritatea 5 -
Asistenta
tehnica pentru
implementarea
programului si
cresterea
capacitatii

Sprijinirea
implementarii
programului si
cresterea capacitatii
institutiilor si
beneficiarilor din
aria de programare

5.1 Asigurarea unui
management
eficient pentru
implementarea
programului

5.2 Implementarea
activitatilor
necesare pentru
sprijinirea generarii
si implementarii de
proiecte si
parteneriate
transnationale de
inalta calitate
orientate pe
rezultate

- FEDER 12,401,497 4,133,832 16,535,329 85.00%

TOTAL 206,691,645 38,420,329 245,111,974

1. Austria, Grecia şi
Italia
(In Italia doar regiunile:
Lombardia, Bolzano /
Bozen, Trento, Veneto,
Friuli-Venezia-Giulia,
Emilia Romagna,
Umbria, Marche,
Abruzzo, Molise,
Puglia, Basilicata) ;

2. Bulgaria, Ungaria,
România, Slovenia,
Slovacia;

3. Turcia
(doar regiunilei: Bati
Marmara, Istanbul)

4. Croaţia

5. FYROM (Fosta
Republică
Iugoslavă a Macedoniei);

6. Albania, Bosnia,
Muntenegru şi Serbia ;

7. Moldova şi Ucraina
(Oblasturile:
Cjermovestka,
Ivano-Frankiviska,
Zakarpatska, Odessa).

Obiectiv global al
programului:
Crearea de parteneriate
transnationale in domenii de
importanta strategica in
scopul imbunatatirii
procesului de integrare
teritoriala, economica si
sociala si al sprijinirii
coeziunii, stabilitatii si
competitivitatii.

Obiective specifice:
1. Facilitatea inovarii,
antreprenoriatului, economiei
bazate pe cunoastere si a
societatii informationale prin
actiuni concrete de
cooperare si rezultate vizibile
(Axele 1, 3 si 4)

2. Cresterea gradului de
atractivitate al regiunilor si
oraselor avandu-se in vedere
dezvoltarea durabila,
accessibilitatea fizica si la
cunoastere si calitatea
mediului prin abordari
integrate si actiuni concrete
de cooperare si rezultate
vizibile (Axele 2, 3 si 4)

3. Cresterea gradului de
integrare prin sprijinirea
echilibrata a capacitatilor de
cooperare teritoriala
transnationala la toate
nivelurile.
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