PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE –
PLANUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ REGIUNEA VEST 2014-2020
Axa prioritara
Prioritate de investiții (PI)
1. Creșterea competitivităţii regionale 1.1.Consolidarea infrastructurii şi capacitãţilor regionale de cercetare-dezvoltareprin promovarea inovării și specializării inovare şi promovarea centrelor de competenţã;
inteligente
1.2. Încurajarea investiţiilor private în CDI, crearea de clustere şi lanţuri de furnizori;
1.3. Sprijinirea sectoarelor cheie cu potenţial de specializare inteligentã din regiune.
2. Dezvoltarea unei economii dinamice 2.1. Dezvoltarea şi diversificarea oportunitãţilor economice în întreaga regiune
bazată pe creșterea productivităţii și
antreprenoriat
2.2. Sprijinirea structurilor şi serviciilor suport pentru afaceri
2.3. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate şi a terenurilor nefolosite
2.4. Îmbunãtãţirea infrastructurii de telecomuncaţii şi implementarea de aplicaţii bazate
pe tehnologii avansate
3.
Îmbunătăţirea
accesibilităţi
și 3.1 Continuarea investiţiilor la infrastructura aferentă reţelelor TEN-T
mobilităţii într-o regiune conectată
intern și internaţional
3.2 Dezvoltarea infrastructurilor de transport cu rol de artere suport pentru reţelele
TEN-T
3.3 Realizarea unui sistem integrat de transport la nivel regional
4. Dezvoltarea capitalului uman și 4.1 Îmbunătăţirea accesului populaţiei la educaţie și formare profesională, precum și
creșterea
calităţii
în
sectoarele
creșterea calităţii acestora
educaţie, sănătate și servicii sociale
4.2 Creșterea ocupării forţei de muncă din regiune
4.3 Promovarea incluziunii sociale și combaterea riscului de sărăcie
4.4 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din Regiunea Vest și a accesului
populaţiei la acestea

5. Promovarea creșterii sustenabile prin 5.1 Dezvoltarea unei infrastructuri de mediu adecvate
sprijinirea tranziției către o economie
verde
în
vederea
adaptării
la 5.2 Stimularea creşterii eficienţei resurselor în economie
schimbările climatice, prevenirea și
gestionarea riscurilor
5.3 Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi rezidenţiale
5.4 Valorificarea resurselor pentru producerea şi utilizare energiei regenerabile
5.5 Management previzional şi proactiv al situaţiilor de risc
6. Valorificarea specificului local al 6.1 Dezvoltare urbanã integratã
comunităţilor urbane și rurale
6.2 Dezvoltarea spaţiului rural şi modernizarea agriculturii
6.3 Creşterea gradului de acces la culturã şi agrement
7. Dezvoltarea durabilă a turismului

6.4 Valorificarea caracterului transfrontalier
7.1 Valorificarea patrimoniului natural şi antropic
7.2 Dezvoltarea capacităţii de cazare şi îmbunătăţirea serviciilor
7.3 Dezvoltarea unor nişe turistice cu potenţial ridicat

8. Întărirea capacităţii administrative 8.1 Modernizarea instituţiilor publice și îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de
regionale
acestea
8.2 Mecanisme și instrumente de dezvoltare instituţională pentru completarea cadrului
instituţional existent
8.3 Sprijinirea procesului de modernizare a sistemului judiciar și a sistemului
penitenciarelor

