Completări incluse în Varianta nr. 3 al P.O.R. 2021-2027
Domeniu
Turism

Propunere CJHR
Uniunea Europeană oferă fonduri
pentru agroturism în mediul rural,
ex. cu scopul de perfecționare a
fermierilor in activitatea de
agroturism si prelucrare a
produselor alimentare, prelucrarea
fructelor in gemuri, siropuri,
marmelade, administrarea
(furnizarea) alimentelor si
băuturilor, obținerea diferitelor
sortimente de pâine tradițională,
pregătirea bufetului pentru micul
dejun in cadrul unei ferme cu
specific agroturistic, asigurarea
serviciilor de calitate pentru
oaspeți, vizitarea unor gospodării.
Infrastructuri publice la scara mica
pentru valorificarea atracțiilor
turistice, amenajarea
infrastructurii de agrement
(muzeul apelor minerale,
izvoarelor de ape minerale cu
degajări de gaze cu un conținut
ridicat de dioxid de carbon si
sulfuri, mofete si parcuri
tematice), crearea de facilități
pentru practicarea sportului;
dezvoltarea turismului climateric si
de mofetoterapie, inclusiv prin
amenajarea obiectivelor turistice
naturale de utilitate publica,
crearea/ modernizarea
infrastructurilor conexe de utilitate
publica, în localitățile cu resurse
balneare; promovarea si
dezvoltarea de piste de biciclete
pentru cicloturism;
- Realizarea, construcția de
centre, parcuri tematice cu
scopul conservării și promovării
tradițiilor religioase, produselor
artizanale si meșterșugărești
locale;
- Dezvoltarea turismului religios
- Construcția sau dezvoltarea
unor centre, parcuri tematice
care prezinta tradițiile și
produsele locale - atelier de
experiența gastronomica,
- infrastructura care prezinta
activitatea ciobanilor,
construirea punctelor de
belvedere etc.

Răspuns ADR Centru
Uniunea Europeană oferă fonduri
pentru agroturism în mediul rural,
ex. cu scopul de perfecționare a
fermierilor in activitatea de
agroturism si prelucrare a
produselor alimentare, prelucrarea
fructelor in gemuri, siropuri,
marmelade, administrarea
(furnizarea) alimentelor si
băuturilor, obținerea diferitelor
sortimente de pâine tradițională,
pregătirea bufetului pentru micul
dejun în cadrul unei ferme cu
specific agroturistic, asigurarea
serviciilor de calitate pentru
oaspeți, vizitarea unor gospodării.
Luam în calcul completarea
tipurilor de acțiuni finanțate prin
intermediul Axei 8 a POR Centru cu
cele propuse de dumneavoastră.

Reabilitarea, construirea,
extinderea bazelor de tratament
balneoclimateric se poate include
ca tip de investiție în cadrul acestei
axe, dar trebuie avut în vedere ca
acest tip de investiții fac obiectul
ajutorului de stat.
Realizarea de parcuri tematice
este deja menționată ca
intervenție eligibila în cadrul Axei
8, dar si in acest caz trebuie
analizata incidenta aplicării
ajutorului de stat.
Promovarea tradițiilor religioase .i
produselor meșterșugărești locale
se poate realiza în cadrul unor

Domeniu

Propunere CJHR
- Sprijinirea realizării si
modernizării rețelelor edilitare
si de acces către aceste
obiective;

Dezvoltarea activelor turistice,
tabere școlare și de agrement

- Centre multidisciplinare pentru
tineret, cele aflate în structura
școlilor / cluburilor sportive
prntru tineret, sau al U.A.T.urilor.

Dezvoltarea Parcurilor științifice și
tehnologice

Zone de dezvoltare
Metropolitane;
Beneficiari eligibili : U.A.T. -le,
Cluburile sportive, Scolile cu
profil sportiv, parteneriatele
între acestea, Agentii de
Dezvoltare Intercomunitare.
Dezvoltarea parcurilor logistice,
micro industriale de produse
agraro-alimentare și prelucrarea
fructelor de pădure

Facilitarea investitiilor
tehnologice si sprijinirea crearii
infrastructurilor pentru
dezvoltarea de Hub-uri
inovative, al centrelor de
inovare în sectorul
microbiologiei alimentare si nu
numai.

Răspuns ADR Centru
Parcuri tematice -dar nu este
eligibilă înființarea unui parc
tematic.
în cadrul POR daca activitatea
parcului se reduce la activități de
comerț.
Sprijinirea realizării
infrastructurilor de tip via ferrata
este deja menționată ca
intervenție eligibilă în cadrul Axei
Prioritare 7 - O regiune cu turism
sustenabil, fiind vizate obiectivele
naturale din mediul rural.
Prin Axa Prioritară 7 a POR Centru
2021-2027, Acțiunea 2 - Creșterea
incluziunii sociale a copiilor și
tinerilor prin dezvoltarea activelor
turistice publice și a serviciilor
turistice adresate lor sunt
finanțate strict taberele școlare, în
contextul includerii acestei acțiuni
în cadrul unei axe care vizează
turismul. Sunt finanțate inclusiv
taberele școlare care aparțin UATurilor. Se va analiza includerea de
acțiuni suplimentare având în
vedere limitările privind alocările
pe domeniul respectiv și
prioritizarea tipurilor de investiții
ce se doresc finanțare.
Taberele .școlare din zonele
metropolitane sunt implicit
finanțate, acțiunea 2 vizând atât
mediul urban, cât .și cel rural. Sunt
finanțate taberele .școlare care
apar în MTS
și UAT-urilor.
În cea ce privește dezvoltarea
parcurilor logistice, micro
industriale de produse agraroalimentare .i prelucrarea fructelor
de pădure, asemenea inițiative au
făcut până în prezent obiect
finanțărilor din FEADR și
consideram ca își vor găsi locul în
viitorul Plan National Strategic.
Doar solicitanți eligibili în cadrul
unor intervenții limitate, cum ar fi
finanțarea incubatoarelor și
acceleratoarelor.

Domeniu

Dezvoltare durabilă

Creșterea eficienței energetice

Promovarea mobilității urbane
multinodale

Propunere CJHR

Dacă ne dorim o Zonă
metropolitană cu o dezvoltare
durabila, toate localita.ile/UATurile care le alcatuiec aceste
zone de dezvoltare, trebuie sa
aiba șanse egale la accesarea
acestor fonduri
Sprijin pentru intervenții de tip
smart-city, aplicabile
municipiilor și orașelor pe baza
abordării dezvoltării urbane
durabile, și extinderea soluțiilor
smart și către localitățile din
Zona Metropolitana, inclusiv
soluții intra- și interjudețene din
cadrul Regiunii Centru.
Locatarii clădirilor rezidențiale,
locatarii locuințelor sociale,
inclusiv persoanele din categorii
defavorizate (locatarii
orfelinatelor, căminelor
rezidențiale pentru vârstnici,
locatarii altor tipuri de clădiri
pentru colectivități utilizate în
scopuri rezidențiale), locuitorii
din mediul urban și rural din
Zona Metropolitana, asociațiile
de proprietari
Realizare de piste de biciclete
periurbane, suburbane la nivel
de UAT/ZUF/ZM/ADI) și/sau
infrastructura albastra din
zonele urbane/ zonelor urbane
func.ionale din Regiunea Centru
(precum amenajări de maluri
în zonele urbane, coridoare
urbane etc), inclusiv inovații
tehnologice care sus.in
infrastructura verde/
infrastructura albastra;
Dezvoltarea infrastructurii
realizare de piste de biciclete
periurbane, suburbane la nivel
de UAT/ZUF/ZM/ADI.

Răspuns ADR Centru
Actualele prevederi ale POR
Centru 2021-2027 le considerăm a
fi suficient de generale încât să
acopere si intervenții în spațiul
rural al zonelor metropolitane.

Vă informăm că extinderea
soluțiilor de smart-city către
localități din Zona Metropolitană
este permisă. Astfel, intervenția
este prevăzută în comunități,
nefiind
adresată doar localităților. Astfel,
sunt eligibile și Zone
Metropolitane și asocieri de
localități.
Informațiile cu privire la grupurile
ținta pentru intervențiile dedicate
creșterii eficienței energetice a
clădirilor rezidențiale au fost
actualizate încă din versiunea 2 a
POR (s-a actualizat lista grupurilor
țintă cu locatari din ZM si respectiv
ZUF).

Activitățile ce vizează intervenții în
realizarea pistelor de biciclete la
nivele de UAT ZUF/ZM sunt
activități vizate de OS
2(viii)Promovarea mobilității
urbane multimodale durabile, ca
parte a tranziției către o economie
cu zero emisii de dioxid de carbon.
Acestea se finanțează prin
intermediul Axei prioritare 4 Mobilitate Urbană, în baza unui
Plan de Mobilitate Urbană
Durabilă.
În ceea ce privește propunerea de
"Dezvoltare a infrastructurii pentru
mersul cu bicicleta în afara
localităților" vă precizăm că o
astfel de acțiune este eligibilă doar
în contextul în care PMUD este
elaborat la nivel de ZUF sau ZM.

