STRUCTURA POR 2021-2027 – REGIUNEA CENTRU
Sinteză POR Centru 2021-2027 – draft versiunea 2 – februarie 2021
Nr.
crt.

Axă prioritară Obiectiv specific (OS)

Tipuri operațiuni

Categorii beneficiari

1

O
regiune
competitivă
prin inovare
si
intreprinderi
dinamice
pentru
o
economie
inteligenta

Operațiunea 1: Dezvoltarea structurilor CDI si TT în folosul întreprinderilor
 Dezvoltarea infrastructurilor proprii de CDI ale organizațiilor de CDI si
companiilor
 Dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice
 Dezvoltarea structurilor de transfer tehnologic
Operațiunea 2: Dezvoltarea conexiunilor și sinergiilor, crearea de rețele între
întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și sectorul învățământului superior,
integrarea în rețele de inovare și cunoaștere, în relație cu sectoarele / ariile de
specializare inteligentă regionale
 Participarea IMM-urilor și organizațiilor de CDI în structuri, parteneriate
și programe de colaborare
 Cluster-e inovative
Operațiunea 3: Intreprinderi inovative pentru o regiune inovativa
 Sprijinirea transferului tehnologic la nivel de companii
 Trecerea de la idee la piata
 Parteneriate pentru inovare
Operațiunea 1(4): Crestererea IMM prin investitii, modernizare industriala, avans
tehnologic si o economie regională sustenabilă
 Investitii tehnologice in IMM (modernizare industriala, tehnici avansate
de manufacturare)
 Scale up pentru start-up-uri si microintreprinderi
Operațiunea 2 (5): Structuri de sprijin pentru dezvoltare IMM
 Incubatoare si acceleratoare de afaceri
 Parcuri industriale in domenii RIS
Acțiunile vizate prin OS a iv sunt următoarele:
 Instruire specifică pentru angajații implicați direct în proiectele cu
componentă de investiții finanțate prin OS a (i) și OS a (iii)
 Creșterea capacității echipelor implicate din entitățile de cercetare și
inovare sprijinite prin OS a (i) de a valorifica pentru piață stocul de
cunoaștere existent și generat

Centre de cercetare dezvoltare inovare
publice și private,
Universități,
Centre de transfer tehnologic,
Administrație publică,
Companii, ONG
Structuri de management a cluster-elor
Parteneriate între aceste entități

a (i) Dezvoltarea
capacităților de
cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor
avansate

a (iii) Impulsionarea
creșterii și
competitivității IMMurilor, crearea de locuri
de muncă în IMM,
inclusiv investiții
productive
a (iv) Dezvoltarea
competențelor pentru
specializare inteligentă,
tranziție industrială și
antreprenoriat

Buget
propus
(euro)
FEDR
82.215.663

Start-up-uri, microîntreprinderi, IMM-uri, 138.548.980
Universități,
clustere,
entități
administrator ale structurilor suport
pentru afaceri
UAT
Parteneriate

11.776.664
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Total
O
regiune a (ii) Fructificarea
digitală
avantajelor digitizării, în
beneficiul cetățenilor, al
companiilor,
organizaților de
cercetare și al
autorităților publice

Creșterea capacității actorilor regionali sprijiniți prin OS a (i) (entități de
CDI, Universități, companii) de a coopera în generarea de cunoaștere și
inovare. În acest context, POR Centru va acorda o atenție specială
inovării deschise și proceselor de co-creație (în particular co-creația
determinată de cerere) în inovare, precum și schimburilor de personal
între parteneri (în special stagii încrucișate prin care cercetători sunt
detașați în companii iar angajați relevanți din companii sunt detașați în
entitățile de CDI)
Creșterea capacității incubatoarelor și acceleratoarelor finanțate în
cadrul OS a (iii) de a furniza servicii de instruire specializate, în special
servicii de instruire antreprenorială avansate, pentru firmele incubate
Creșterea capacității clustere-lor de inovare susținute prin OS a (i) de a
facilita pentru membrii dezvoltarea de abilități avansate pentru
specializare inteligentă și tranziție industrială
Susținerea și dezvoltarea de servicii avansate de sprijin pentru IMM-uri
și grupuri de IMM-uri, inclusiv servicii de management, comercializare și
proiectare, de către Parcurile industriale finanțate în cadrul OS a (iii)
Creșterea capacității entităților de transfer tehnologic susținute prin OS
a (i) de a furniza servicii specializate pentru companii
formarea de competențe cheie (sectoriale și orizontale) în interiorul
microecosistemelor de inovare asociate descoperirilor antreprenoriale
din fiecare domeniu cu potențial de specializare inteligentă regional
(inclusiv maparea nevoilor de formare, dezvoltarea programului de
formare, implementarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor)

Operațiune 1 Comunităţi digitale pentru o regiune inteligentă cu trei
suboperatiuni:
 sprijin pentru intervenții de tip smart-city, aplicabile municipiilor și
orașelor pe baza abordării dezvoltării urbane durabile;
 susținerea digitalizării serviciilor publice la nivel local, inclusiv securitate
cibernetică, interoperabilitate pentru proiectele de digitalizare ale
serviciilor publice la nivel local;
 Platformă regională pilot de open innovation în domeniul smart-city –
proiect strategic regional.
Operațiune 2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată - sectoarele de
specializare inteligentă:
 Sprijinirea digitalizării IMM-urilor
 Crearea şi susţinerea huburilor digitale inovative (inclusiv EDIH)

UAT, UAT din zona urbană funcțională,
parteneriate între UAT, Parteneriate
UAT – organizații private (antreprenori,
ONG) pentru soluții de tip
IMM

2

229.991.307
114.302.908

3

O regiune cu
comunități
prietenoase
cu mediul

a (iv) Dezvoltarea
competențelor pentru
specializare inteligentă,
tranziție industrială și
antreprenoriat

Complementare OS a (ii)
Operațiune 1 Comunităţi digitale pentru o regiune inteligentă
 instruirea personalului din administraţie pentru operarea platformelor
digitale finanțate din OS (ii);
Operațiune 2 Întreprinderi digitale pentru o economie avansată
 Instruirea personalului din companii în vederea îmbunătăţirii utilizării
instrumentelor digitale finanțate din OS (i);

UAT, UAT din zona urbană funcțională, 2.078.235
parteneriate între UAT, Parteneriate
UAT – organizații private (antreprenori,
ONG) pentru soluții de tip
IMM

Total
b (i) Promovarea
eficienței energetice și
reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră

116.381.143
Renovarea fondului construit regional (clădiri rezidențiale și nerezidențiale, UAT de tip urban (posibil rural pe cladiri 101.617.000
publice și private) și măsuri de sprijin ce contribuie la creșterea ponderii de surse publice) și UAT judet la eficienta
regenerabile în consumul de energie al clădirilor din Regiunea Centru
energetica cladiri publice
Parteneriate între UAT, inclusiv UAT
Operațiuni cu caracter orientativ:
judet
 sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice și Autorități publice centrale cu clădiri
creșterea performanței energetice a clădirilor rezidențiale din Regiunea publice la nivel regional,
Centru, inclusiv măsuri de consolidare structurală în funcție de nivelul de Parteneriat UAT – asociații de locatari,
expunere și vulnerabilitate la riscurile identificate, raportat la zona Parteneriate cu alte instituții publice
seismica și măsuri de sprijin ce contribuie la creșterea ponderii de surse locale sau centrale
regenerabile în consumul de energie al acestor clădiri;
 sprijin în vederea asigurării/ îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor
publice din Regiunea Centru, inclusiv a cladirilor identificate ca
monumente istorice, măsuri de consolidare structurală, în funcție de
nivelul de expunere și vulnerabilitatea la riscurile identificate, raportat la
zona seismică, măsuri privind reabilitarea/modernizarea instalațiilor
electrice, de alimentare cu apă și de ventilare din aceste clădiri care să
contribuie la reducerea consumului de energie și creșterea performanței
energetice, proiecte de demonstrare și măsuri de sprijin ce contribuie la
creșterea ponderii de surse regenerabile în consumul de energie al
acestor clădiri

b (vii) Îmbunătățirea
protecției naturii și a
biodiversității, a
infrastructurii verzi în
special în mediul urban
și reducerea poluării

Pentru îmbunătățirea protecției naturii și a infrastructurii verzi și albastre din
mediul urban și reducerea poluării la nivel regional se au în vedere următoarele
operațiuni cu caracter orientativ:
 Investiții ce contribuie la conservarea biodiversității urbane și
promovează infrastructura verde din zonele urbane/ zonelor urbane
functionale din Regiunea Centru (precum intervenții ce vizează
reorganizarea tramei stradale din perspectiva reducerii poluării,
coridoare verzi, revitalizarea spațiilor degradate și valorificarea acestora
ca spații verzi) și/sau infrastructura albastră din zonele urbane/
zonelor urbane funcționale din Regiunea Centru (precum amenajări de

UAT de tip urban
97.098.250
UAT din zona urbană funcțională / zonă
metropolitană,
Parteneriate între UAT, inclusiv UAT
judet și alte instituții publice centrale
sai/sau locale
ADI
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6

Total
O regiune cu b (viii) Promovarea
orase
mobilității urbane
dezvoltand
multimodale
mobilitatea
sustenabile, ca parte a
urbana
tranziției către o
durabila
economie cu zero
carbon

maluri în zonele urbane, coridoare urbane etc), inclusiv inovații
tehnologice care susțin infrastructura verde/ infrastructura albastră;
Activități de planificare, elaborarea de planuri/strategii/studii teritoriale la
nivel de UAT/ZUF/ZM, în baza planurilor urbanistice locale, care să
identifice nevoile unei zone și investițiile necesare pentru conservarea
biodiversității urbane și sau dezvoltarea infrastructurii verzi/albastre – ca
parte a proiectelor promovate și în corelare cu SIDU
Activități de animare și conștientizare a populației privind protejarea
naturii și biodiversității în zonele urbane ca parte a proiectelor promovate

Operațiuni orientative:
 Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor culoare de
mobilitate urbană durabilă, infrastructurii pentru mersul cu bicicleta,
amenajarea de zone pietonale, introducerea de sisteme de bike-sharing,
sisteme de monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride .
 Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în vehicule
ecologice (electrice, CNG, hidrogen) și infrastructura de transport
aferentă;
 Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi;
 Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi
sisteme de management trafic, aplicații de mobilitate, , etc.
O regiune
c (ii) Dezvoltarea unei
În cadrul acestei priorități este vizată finanțarea următoarele categorii de
accesibilă
mobilități naționale,
infrastructuri:
regionale și locale
 legături rutiere secundare modernizate și nou construite către rețeaua
durabile, reziliente în
rutieră și nodurile TEN-T (drumuri județene, drumuri expres, centuri
fața schimbărilor
ocolitoare cu statut de drum județean care asigură conectivitatea directă
climatice, inteligente și
sau indirectă la rețeaua de bază – TEN-T) care au fost prioritizate la nivel
intermodale, inclusiv
regional în baza Hotărârii CDR Centru și confirmate de analiza
îmbunătățirea accesului
Ministerului Transporturilor. Pentru acest tip de interveție se va aplica un
la TEN-T și a mobilității
apel necompetitiv pe bază de portofoliu de proiecte prioritare.
transfrontaliere
 soluții pentru decongestionarea/ fluidizarea traficului (pasaje, extinderi la
4 benzi, măsuri de siguranță) în municipiile reședință de județ. La acest
tip de intervenție se vor implementa acele soluții de decongestionare/
fluidizare a traficului de la nivelul municipiilor reședință de județ care sunt
prioritizate în cadrul PMUD-lor și care vor face obiectul unui apel
competitiv.
O
regiune d (ii) îmbunătățirea Acțiunea 1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și
educată
accesului la servicii de învățământului obligatoriu - cu excepția ÎPT (învățământ antepreșcolar, preșcolar,
calitate și favorabile primar, gimnazial, inclusiv, înv. Liceal, învățământul special)

UAT de tip urban
UAT din zona urbană funcțională / zonă
metropolitană,
Parteneriate între UAT, inclusiv UAT
judet
ADI

198.715.250
198.715.250

UAT judet,
UAT municipiu resedinta de judet
parteneriate între UAT

168.031.000

UAT
Parteneriate între UAT

77.837.342
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incluziunii în educație, Tipuri de operațiuni:
Universități / Instituții de învățământ
formare și învățarea pe
 intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea unităților superior
tot parcursul vieții prin
de învățământ antepreșcolar și preșcolar pentru a asigura o creșterea a
dezvoltarea
accesului la servicii de educație și îngrijire în condițiile unei participări
infrastructurii
scăzute ale populației de vârstă antepreșcolară/preșcolară în
învățământul antepreșcolar și preșcolar și în condițiile unui deficit de
infrastructură
 intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea unităților
de învățământ primar și secundar aferente învățământului obligatoriu
 intervenții în construirea, extinderea, modernizarea și dotarea unităților
de învățământ special: Centre pentru educație incluzivă, aparținând
Consiliilor Județene
Acțiunea 2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic
Tipuri de operațiuni:
Intervențiile din cadrul acestei axe vizează creșterea gradului de participare la ÎPT
prin asigurarea condițiilor și cadrului necesar dobândirii competențelor și
calificărilor în acord cu cerințele pieței muncii.
 Intervenții in infrastructura unităților școlare din ÎPT, inclusiv în sistem
dual, care vizează creșterea standardelor sau conformarea cu
standardele de funcționare în vigoare, adaptarea infrastructurii pentru
accesul elevilor cu deficiențe/ nevoi speciale, investițiile vor viza pe
lângă lucrările de moderizare/extindere/construcție și dotarea atelierelor
școlare cu echipamente didactice/aparatură pentru practica elevilor,
dotarea laboratoarelor, bibliotecilor, sălilor și terenurilor de sport etc
Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru
elevi;
Acțiunea 3 Creșterea relevanței învățământului terțiar
Tipuri de operațiuni:
Intervențiile vizate în această prioritate vor duce la consolidarea poziției
universităților din Regiune ca furnizori de educație, cunoaștere și competențe în
sprijinul economiei regionale.
 intervenții asupra infrastructurii educaționale din învățământul terțiar
pentru aducerea bazei materiale și a dotărilor la standarde comparabile
cu universitățile din Europa, în acord cu nevoile de specializare
inteligentă și competențele cerute pe piața regională.
 crearea condițiilor pentru atragerea de noi studenți (din mediul rural sau
din alte localități sau județe), prin asigurarea condițiilor de cazare și alte
facilități care sunt complementare actului educațional (săli de sport,
5

terenuri de sport), precum și prin accesibilizarea infrastructurii pentru
persoanele cu dizabilități.
7

O regiune cu d(v) Creșterea rolului
turism
culturii și turismului în
sustenabil
dezvoltarea economică,
incluziunea socială și
inovarea socială

Vor fi implementate două tipuri de acțiuni:
Acțiunea 1 - Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin punerea în
valoare a potențialului lor turistic natural și cultural
 Îmbunătățirea infrastructurii de turism în zone cu potențial turistic valoros;
 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
În domeniul turismului sunt sprijinite intervenţii care asigură:
 Dezvoltarea turismului practicat în staţiuni balneare, inclusiv prin investiții în
rețele de captare și transport, crearea, reabilitarea şi modernizarea bazelor
de tratament, dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru
valorificarea atracțiilor turistice, amenajarea infrastucturii de agrement
(muzeul apelor minerale, parcuri tematice), crearea de facilităţi pentru
practicarea sportului;
 Dezvoltarea turismului practicat în staţiuni climaterice şi balneoclimaterice,
inclusiv prin amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică,
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 Dezvoltarea infrastructurii pentru turismului balnear și balneo – climateric în
localitățile bogate în resurse naturale dar care nu au fost atestate ca stațiuni;
 Dezvoltarea turismului de agrement, inclusiv prin amenajarea de parcuri
tematice;
 Promovarea și dezvoltarea de piste de biciclete pentru cicloturism;
 Îmbunătățirea accesului către obiectivele turistice naturale: amenajarea
efectivă a traseului, amenajarea de puncte de observaţie şi panoramă,
amplasarea de panouri informative pe traseele turistice, amenajarea de
adăposturi şi refugii turistice dotate corespunzător pentru situaţii de urgenţă,
amenajare via ferrata;
 Dezvoltarea infrastructurilor integrate cu rol în administrare, protejare,
informare și exploatare turistică sustenabilă: modernizare, construire și
dotare de noi baze Salvamont;
 Promovarea unor nişe turistice inovative.
În ceea ce privește conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural, sunt vizate în principal următoarele intervenții:
 Restaurarea, consolidarea, protectia și conservarea monumentelor istorice;
 Digitalizarea obiectivelor de patrimoniu restaurate, dotarea monumentelor
istorice cu dispozitive pentru crearea realității virtuale și aplicații multimedia
pentru tururi virtuale, crearea de platforme on-line pentru promovarea
obiectivelor de patrimoniu, dezvoltarea sistemelor de bilete virtuale.

UAT
21.264.508
Parteneriate intre UAT
ONG, autoritati publice centrale, unitati
de cult
Parteneriate intre UAT si ONG, unitati de
cult, autoritati centrale

MTS
UAT
Parteneriate
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O
regiune e (i) favorizarea
atractivă
dezvoltării integrate
sociale, economice și
de mediu la nivel local
și a patrimoniului
cultural, turismului și
securității în zonele
urbane;

Asistență
Tehnică
Total POR 2021-2027

Acțiunea 2 - Creșterea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor prin
dezvoltarea activelor turistice publice și a serviciilor turistice adresate lor
Intervenții în infrastructura centrelor de agreement (tabere scolare): a spațiilor de
cazare, a spațiilor destinate pregătirii și servicii mesei, precum și a
infrasructurii pentru activități educaționale și de recreere (terenuri de sport, alte
spații pentru activități sportive, săli de conferință/evenimente, etc).
Investițiile prevăzute vizează următoarele tipuri de acțiuni, fără ca acestea să fie
exhaustive:
 Regenerarea integrată a spațiilor publice urbane, inclusiv asigurarea
sistemelor de securitate a cetățeanului prin: reabilitarea integrată a
spațiilor publice din zone centrale și zone istorice, a spațiilor publice din
interiorul ansamblurilor de locuințe colective; înființarea/ modernizarea/
extinderea spațiilor verzi de mici dimensiuni, spațiilor recreative, zonelor
de agreement, locurilor de joacă, centrelor de activități sportive, ca parte
a proiectelor de regenerare urbană; instalarea/ extinderea sistemelor de
supraveghere video inteligente; modernizarea infrastructurii de iluminat
și dezvoltarea unor sisteme energetice inteligente
 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;
 Investiții în infrastructura din domeniul cultural;
 Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de
un potențial turistic valoros;
 Acțiuni de creștere/dezvoltare a capacității administrative a
beneficiarilor;
 Elaborarea/ actualizarea documentelor strategice, în principal SIDU și
PMUD.
In baza SIDU
Asigurarea funcționării sistemului de management
Creșterea capacității beneficiarilor

UAT de tip urban,
119.808.650
ZUF și Zone Metropolitane
parteneriate între UAT, inclusiv UAT
judet
Parteneriate UAT cu ONG, unitati de
cult, autoritati centrale
ADI

50.880.439
1.181.624.889
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