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Comunicat de  presă 

Proiectele ce vizează dezvoltarea microîntreprinderilor şi cele ce sprijină infrastructura 

de turism pot fi depuse spre finanŃare în cadrul  

Programului OperaŃional Regional 2007 - 2013 
 

 

AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) vă informează, în calitate de Organism 
Intermediar pentru implementarea Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013), că 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei – Autoritate de Management pentru Programul 
OperaŃional Regional (AM POR) – a relansat: 

• domeniul de intervenŃie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”  
• domeniul de intervenŃie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism 

pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităŃii serviciilor turistice” 
De asemenea, în vederea acestor relansări, AM POR a postat pe pagina de internet a POR 2007 – 2013, 
www.inforegio.ro, variantele finale ale Ghidurilor solicitantului pentru cele domenii majore de 

intervenŃie, la www.inforegio.ro / Documente / Ghidurile Solicitantului. Acestea pot fi găsite şi pe 
pagina de internet a ADR Vest, www.adrvest.ro, la secŃiunea POR 2007 – 2013 / Ghiduri de finanŃare. 
 
Cererile de finanŃare pentru cele doua domenii de intervenŃie ale POR 2007 - 2013 menŃionate mai sus 
vor putea fi depuse, continuu, începând cu data de 23 noiembrie 2009. 
 

*** 
 

Alocarea financiară disponibilă pentru cererea deschisă de proiecte aferentă domeniului de 

intervenŃie 4.3 este de 17,37 milioane euro în Regiunea Vest. SolicitanŃii de finanŃare pot fi societăŃi 
comerciale sau societăŃi cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi care 
îndeplinesc cumulativ condiŃiile de eligibilitate precizate în Ghidul solicitantului pentru „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”.  
 
Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile) trebuie să fie cuprinsă între 
100.000 lei şi 3.000.000 lei. ContribuŃia proprie a solicitantului de finanŃare trebuie să reprezinte 
minimum de 30% din valoare eligibilă a proiectului. 
Proiectul(investiŃia) trebuie să se implementeze în mediul urban. 
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Prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, domeniul de intervenŃie 4.3, se finanŃează anumite 
tipuri de investiŃii (activităŃi eligibile), în cadrul proiectului, care conduc la dezvoltarea 
microîntreprinderii: 

• AchiziŃionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activitatea de producŃie, 
prestare servicii, construcŃii a microîntreprinderii; 

• AchiziŃionarea de sisteme IT (hardware şi/sau software);  
• Construirea / extinderea / modernizarea spaŃiilor de producŃie / prestare servicii ale 

microîntreprinderii. Pentru modernizarea spaŃiilor de producŃie / prestare servicii ale 
microîntreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrările de mentenanŃă sau reparaŃii. Pot fi 
considerate eligibile doar lucrările care se supun autorizării, conform Legii 50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

*** 

 

Referitor la domeniul de intervenŃie 5.2, alocarea financiară disponibilă pentru această cerere 
deschisă de proiecte este de 18,428 milioane euro pentru Regiunea Vest. SolicitanŃii de finanŃare pot 
fi autorităŃi ale administraŃiei publice locale, parteneriate între autorităŃi ale administraŃiei publice 
locale, asociaŃii de dezvoltare intercomunitară, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) ce activează 
în domeniul turismului şi parteneriatele dintre organizaŃii neguvernamentale (ONG-uri) cu activitate în 
domeniul turismului şi autorităŃi ale administraŃiei publice locale. 
 
Valoarea totală a proiectului (suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente proiectului, inclusiv TVA 
aferentă acestora) trebuie să fie cuprinsă între 700.000 lei şi 85.000.000 lei. Pentru proiectele care se 
implementează în mediul rural valoarea totală a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 6.400.000 lei şi 
85.000.000 lei. ContribuŃia proprie minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a proiectului este: 

- 2% pentru infrastructura de turism de utilitate publică 
- între 30 – 60% pentru  infrastructura de turism  publică / privată, care intră sub incidenŃa 

regulilor ajutorului de stat, în conformitate cu harta ajutoarelor regionale pentru România 
2007-2013 

Proiectele nu trebuie să depăşească data de 31 iulie 2015 pentru implementarea activităŃilor prevăzute. 
 
Pentru a obŃine finanŃare nerambursabilă prin POR 2007 – 2013, proiectele trebuie să se încadreze în  
următoarele tipuri de operaŃiuni: 

• Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenŃial turistic 
• Valorificarea potenŃialului turistic montan 
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• Dezvoltarea turismului balnear 
• Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităŃilor  aferente 
 

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, prin domeniul de intervenŃie 5.2, finanŃează obiectivele 
cu potenŃial turistic din: 

• localităŃile din mediul urban; 
• localităŃile din mediul rural în care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 

6.400.000 lei; 
• staŃiunile turistice balneare, climatice şi balneo - climatice (indiferent dacă sunt localizate în 

mediul rural sau urban). 
 

*** 
 
ToŃi cei interesaŃi de obŃinerea unei finanŃări nerambursabile prin POR 2007 – 2013 pot apela la 
următoarele surse de informaŃii: 

- pagina de internet a ADR Vest, www.adrvest.ro, secŃiunea POR 2007 – 2013 / Informare şi 
publicitate POR şi helpdesk / Birouri de informare şi helpdesk; 
În cadrul acestei secŃiuni se găseşte formularul pentru solicitarea de informaŃii privind 
acordarea de finanŃare nerambursabilă prin POR 2007 – 2013, acesta putând fi transmis către 
ADR Vest la adresa office@adrvest.ro. 

- sediul ADR Vest din judeŃul Regiunii Vest de care aparŃine potenŃialul beneficiar de finanŃare 
(adresa sediului ADR Vest şi adresele birourilor teritoriale se găsesc pe pagina web 
www.adrvest.ro la secŃiunea Contact), telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923, 
office@adrvest.ro.   

 
Pentru informaŃii suplimentare referitoare la comunicat, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi la 
telefon/fax 0256 – 491.981/ 0256 - 491.923, persoană de contact: doamna Miruna VITCU, Director - 
DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro.  


