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SMART CITY FOR SMART COMMUNITIES
- Domenii de aplicare și surse de finanțare -

I. Infrastructură și comunicații electrice:
a. Infrastructura energetică
-

Programul Operațional Regional - POR 3.1.

-

Programul Operațional Infrastructură Mare - POIM 6.3.

b. Infrastructura de transport
-Fonduri BERD
-Fonduri BEI
-Horizon 2020
c. Infrastructura de apă potabilă și canalizare
-Fonduri BERD
-Fonduri BEI

SMART CITY FOR SMART COMMUNITIES
- Domenii de aplicare -

II. Energie verde și mediu
- Programul Operațional Regional - POR 3.2.
- Programul Operațional Regional - POR 4.1.
- Horizon 2020
III. e-Sănătate
- Horizon 2020 Health Research and Innovation Founding
- Peste 10 mil. Euro pentru perioada 2014-2020
IV. Smart administration
- Fonduri BERD
- Fonduri BEI

V. Smart local businesses
- Fonduri BERD
- Fonduri BEI

ASISTENȚĂ BERD

La nivel de sector:
•
Pregătire strategii de finanțare
•
Pregătire model de CSP (Contract Servicii Publice)
•
Benchmarking
La nivel local:
•
Pregatire Planul de mobilitate urbană durabilă/Plan de investiții
•
Pregatire program/documentație de achiziții flotă
•
Pregatirea CSP (Contract Servicii Publice)
•
Suport în dezvoltarea sistemului de Trasnsport Public urban/metropolitan
•
Optimizarea rutelor de transport/integrare
•
Suport în comercializarea serviciilor de Transport Public
Plan de Acțiune pentru ‘Orașe Verzi’
Proiect de management trafic/iluminat public

ASISTENȚĂ BEI

Acordă finanțări pe termen lung pentru proiecte, garanții și consiliere în vederea
promovării obiectivelor Uniunii Europene.
BEI
–
–
–

oferă 3 tipuri principale de produse și servicii:
credite - aproape 90 % din angajamentul financiar.
finanțare mixtă - clienții pot combina fondurile acordate de BEI cu investiții adiționale.
consiliere și asistență tehnică - pentru a valorifica la maxim fondurile disponibile.

Domenii prioritare:
•
•
•

competivitate,
capital uman,
infrastructură la scară largă, concentrâdu-se pe investiții în domeniul:
–
energie,
–
îmbunătățirea mediului,
–
cercetare, dezvoltare și inovare,
–
tehnologia informației și comunicațiilor,
–
ocupartea forței de muncă,
–
facilități educaționale și sociale.

SURSE DE FINANȚARE
HORIZON 2020
Cine poate participa?
Pentru proiectele standard de cercetare – un consorțiu format din cel puțin trei entități
juridice. Fiecare entitate trebuie să fie stabilită într-un stat membru al UE sau într-o
țară asociată.
Sprijină investiții specifice în cercetare și inovare în domenii precum:
•
•
•
•
•

Sănătate, schimbări demografice și bunăstare
Securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină și maritimă
și privind apele interioare și bioeconomie
Surse de energie sigure, ecologice și eficiente
Transporturi inteligente, ecologice și integrate
Acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, de mediu, utilizarea eficientă a
resurselor și materiilor prime

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE –
(POIM 6.3) - Reducerea consumului mediu de energie
electrică la nivelul locuinţelor

ARIA DE IMPLEMENTARE:
Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud- Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru

!! Proiectele implementate în regiunea Bucureti-Ilfov nu sunt eligibile.
BENEFICIARI ELIGIBILI:
Operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de
implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020.
VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII:
–
100% (85% FEDR + 15% buget de stat)
–
nu poate depăşi 5.000.000 euro (inclusiv TVA) / proiect de investiţii.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - POR 3.1.
Operațiunea C – ILUMINAT PUBLIC
BENEFICIARI ELIGIBILI
Unitățile administrativ teritoriale din mediul urban, precum și Municipiul București, definite
conform Legii nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările
ulterioare.
CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ A SOLICITANTULUI:
•
maxim 98% - FEDR şi bugetul de stat;
•
minim 2% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Solicitant.
•
Valoare ajutor nerambursabil: minim 100 000 euro - maxim 1.500.000 euro
PROIECTUL PROPUS SPRE FINANTARE TREBUIE SĂ SE ÎNCADREZE ÎN URMĂTOARELE
TIPURI DE ILUMINAT PUBLIC:
•
iluminat stradal-rutier;
•
iluminat stradal-pietonal;
•
iluminat ornamental – reprezintă iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement,
pieţelor, târgurilor.

Programul Operațional Regional – POR 3.2. - „Reducerea emisiilor
de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate
urbană durabilă”
ARIA DE IMPLEMENTARE:
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi
Bucureşti-Ilfov,

!! Excepție – cele 39 de municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei
prioritare 4 a POR și a orașelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dunării”
BENEFICIARI ELIGIBILI:
Unități administrativ teritoriale municipii reședință de județ
VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII:
- minimum 500.000 euro și de maximum:
•

5.000.000 euro pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori;

•

10.000.000 euro pentru orașele/municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori;

•

20.000.000 euro pentru Municipiul București.

Programul Operațional Regional – POR 4.1. - „Reducerea emisiilor
de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe
planurile de mobilitate urbană durabilă”

ARIA DE IMPLEMENTARE:
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru

!! Se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea
BENEFICIARI ELIGIBILI:
Unități administrativ teritoriale municipii reședință de județ
VALOAREA MAXIMĂ A FINANŢĂRII:
– minimum 1.000.000 euro și de maximum 20.000.000 euro, echivalent în lei
–

Vă mulțumesc pentru atenție!
Date contact:
•

Mirabela Miron – Președinte
Telefon: 0731 166 499
E-mail: mirabela.miron@avisso.eu

•

Andreea CARP – Managing Partner – București
Telefon: 0740 510 304
E-mail: andreea.carp@avisso.eu

