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Inițiativă locală. Dezvoltare regională

Piatra Neamț, 6 noiembrie 2007

Programul Operaţional Regional se lansează oficial în Regiunea Nord - Est

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor - dl. László Borbély , Directorul General al Autorită ții de
Management pentru Programul Opera țional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuin țelor
- dl. Gabriel Friptu, Preşedintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord -Est – dl. Dragoş Benea şi Directorul
General al Agenţiei pentru Dezvo ltare Regională Nord-Est - dl. Constantin Apostol , au lansat astăzi, la Piatra Neamţ,
la nivelul Regiunii Nord-Est, Programul Operațional Regional 2007 - 2013. Astfel, 724,09 milioane de Euro devin
disponibile pentru această regiune pentru perioada 2007 – 2013.

Conferinţa de lansare face parte dintr -o serie de opt evenimente similare care se desfă şoară în toate regiunile de
dezvoltare ale României în perioada septembrie – noiembrie a.c. Evenimentul a prilejuit o întâlnire a ministrului şi a
reprezentanților ADR Nord-Est cu potenţialii beneficiari de finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) care
au avut ocazia de a afla detalii concrete despre oportunită țile deschise de către POR pentru regiunea lor.

„Regiunea de dezvoltare Nord -Est beneficiază de cea mai mare alocare financiară prin Programul Opera țional
Regional, 724 milioane Euro pentru perioada 2007 -2013. Sunt fonduri importante pe care sper că regiunea va reuşi să
le acceseze integral, mai ales că este cea mai pu țin dezvoltată. Repartizarea fondurilor disponibile prin Programul
Operaţional Regional s -a realizat astfel încât să susţină dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor României,
acordând în acest scop prioritate zonelor mai slab dezvoltate, pentru a împiedica creşterea disparită ţilor economice
şi sociale. Cei care solicită finan țare trebuie să se asigure că au capacitatea de a implementa proiectele propuse şi mă
refer în primul rând la resursele umane. De asemenea, proiectele trebuie să se încadreze în viziunea strategică de
dezvoltare a regiunii”, a declarat Dl. Ministru László Borbély cu ocazia lansării .

„Luând în considerare indicatorii de dezvoltare socio -economică şi nivelul ridicat de absorbţie a fondurilor de pre -
aderare, s-a stabilit pentru Regiunea Nord -Est cea mai mare alocare financiară, reprezentând 16,32 % din totalul
fondurilor derulate prin acest program. Acest fapt ne motivează şi ne responsabilizează în acelaşi timp. ADR Nord -Est
încurajează potenţialii beneficiari să depună proiecte cu o fundamentare clară, cu o biective realiste şi să lucreze cu
specialişti pregătiţi şi motivaţi pentru implementarea lor, pentru a asigura un nivel ridicat de absorbţie a fondurilor
derulate ”, a declarat Directorul General al ADR Nord -Est, Dl. Constantin Apostol cu aceeaşi ocazie.

Programul Opera țional Regional reprezintă programul prin care Uniunea Europeană finan țează proiecte locale şi
regionale în România în perioada 2007 -2013. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord -Est va implementa acest
program în Regiunea Nord -Est, aşa cum a fost stabilit prin Acordul Cadru privind delegarea atribuţiilor de la minister –
în calitate de Autoritate de Management la ADR Nord -Est - în calitate de Organism Intermediar pentru POR.

POR finanţează proiecte care vor contribui la modernizarea celo r opt regiuni de dezvoltare ale ţării prin investiţii
publice în dezvoltare urbană, în infrastructura de transport, socială, de afaceri şi infrastructura turistică, pe
următoarele axe prioritare de dezvoltare:








Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere (Axa 1),
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale(Axa 2),
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale (Axa 3),
Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local (Axa 4),
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului (Axa 5)
Asistenţă tehnică (Axa 6)

Pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.inforegio.ro, www.mdlpl.ro şi www.adrnordest.ro.

Contact: Gabriela Bobeanu, Directia Comunicare si Promovare Regionala din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est, tel: 0233.224.167 e-mail: gbobeanu@adrnordest.ro ; Anuța Iuga, Biroul de Presă al Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuințelor, tel: 0749.198.035, e-mail: anuta.iuga@mdlpl.ro

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin programe specifice: Phare, Ispa şi
Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin pentru IMM -uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi
transport şi dezvoltare rurală. Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere, de
la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri este realizată de autorităţile române
de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice. Pentru eventualele informatii si sesizari legate de proiectele finantate de Uniunea
Europeana contactati: cfcu.phare@mfinante.ro sau cfcu.ispa@mfinante.ro .
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