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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
Seminarii de informare şi instruire pentru potenţialii aplicanţi în cadrul domeniilor de 

intrevenţie 4.1 şi 4.2 ale Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 
 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Vest a organizat două seminarii 
de informare şi instruire privind domeniile de intervenţie  4.1 – „Dezvoltarea durabilă a 
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală” şi 4.2 – „Reabilitarea 
siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi” ale Programului 
Operaţional Regional. Seminariile au avut loc în data de 23 iulie 2008 la Deva, şi în data de 24 iulie 
2008 la Timişoara. 

  
În cadrul acestor seminarii au fost prezentate aspecte specifice privind elaborarea şi evaluarea 
proiectelor: prezentarea criteriilor de eligibilitate, aplicanţi eligibili, sumele alocate, modul de 
completare a cererii de finanţare, etapele de evaluare şi selecţie ale proiectelor depuse spre 
finanţare. Evenimentul a beneficiat de prezenţa autorităţilor publice locale (primării din judeţul 
Hunedoara, Arad, Timiş şi Caraş - Severin), a consiliilor judeţene din cele patru judeţe ale Regiunii, 
reprezentanţi ai agenţiilor judeţene de dezvoltare şi ai agenţiilor pentru protecţia mediului, precum şi 
reprezentanţi ai firmelor de consultanţă şi ai întreprinderilor mici şi mijlocii din Regiunea Vest.   

 
Domeniul de intervenţie  4.1 – „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de 
importanţă regională şi locală” finanţează crearea/ extinderea/ modernizarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor de importanţă regională/ locală. Alocarea financiară orientativă pentru Regiunea 
Vest aferentă acestui domeniu de intervenţie este de  28,37 milioane de euro. Solicitanţii eligibili în 
cadrul acestui domeniu de intervenţie pot fi: administraţii publice locale, camere de comerţ şi 
industrie, asociaţii care reprezintă mediul de afaceri, precum şi societăţi comerciale sau societăţi 
cooperatiste care se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, au desfăşurat activitate 
pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi au obţinut profit din exploatare în 
anul fiscal 2007.   

 
Domeniul de intervenţie  4.2 – „Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi 
pregătirea pentru noi activităţi” are ca obiectiv principal reabilitarea siturilor industriale 
abandonate, intervenţiile având ca scop atragerea investiţiilor, revigorarea şi dezvoltarea economiilor 
locale şi regionale. Alocarea financiară orientativă pentru Regiunea Vest aferentă acestui domeniu de 
intervenţie este de 24,34 milioane de euro, iar solicitanţii eligibili sunt autorităţile administraţiei 
publice locale. 

 
Pentru orice fel de informaţii vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi: tel./fax 0256 – 49 19 23, 49 19 
81, e-mail office@adrvest.ro, iar pentru mai multe informaţii despre POR accesaţi: www.adrvest.ro sau 
www.inforegio.ro. 


