ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUłIA PREFECTULUI – JUDEłUL SUCEAVA

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de
coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice şi
sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu,
România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Fondul de
Coeziune.
Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea
dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenŃei între nivelurile de
dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puŃin
favorizate.
Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenŃelor de
dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naŃionale. Accesarea fondurilor
comunitare este condiŃionată de elaborarea de către Statele Membre a unor Programe
OperaŃionale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.
În contextul noului exerciŃiu bugetar 2014 – 2020, componenta MEDIU, este inclusă în
cadrul PROGRAMULUI OPERAłIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE.
FinanŃarea proiectelor de mediu se realizează în cadrul programului mai sus menŃionat
prin Axele prioritare 4-9, respectiv:

Axa nr. 4 – ProtecŃia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
Axa nr. 5 – Protejarea şi conservarea biodiversităŃii, decontaminarea siturilor
poluate istoric şi monitorizarea calităŃii aerului;
Axa nr. 6 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi
gestionarea riscurilor;
Axa nr. 7 – Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de
dioxid de carbon;
Axa nr. 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei
electrice şi gazelor naturale;
Axa nr. 9 – Dezvoltarea infrastructurii urbane în Bucureşti – Ilfov.
La această dată nu sunt deschise linii de finanŃare în cadrul POIM, pentru exerciŃiul
bugetar 2014 – 2020.
Comisia Europeană, prin Programul LIFE (care nu este parte componentă a POIM), a
lansat două cereri de propuneri de proiecte, subliniind angajamentul pentru susŃinerea
proiectelor care protejează mediul şi sprijină reducerea impactului schimbărilor climatice.
Bugetul total pentru subvenŃii pentru proiecte pentru acest apel de propuneri este
240.811.337 €. Din această sumă 184.141.337€ au fost alocaŃi pentru subprogramul pentru
mediu şi 56.670.000 € au fost alocaŃi subprogramului pentru combaterea schimbărilor climatice.
Cel puŃin 55% din alocarea de mediu va fi dedicată proiectelor care sprijină conservarea naturii
şi a biodiversităŃii.

Comisia Europeană a pus la dispoziŃia beneficiarilor interesaŃi documentaŃia aferentă
apelului pentru proiecte 2015, în limba engleză. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru
a veni în sprijinul beneficiarilor români, va pune la dispoziŃie documentaŃia în limba română cel
târziu pe 20 iulie 2015, urmând ca după această dată să fie lansate apelurile pentru depunerea
de proiecte.
Beneficiarii eligibili în cadrul acestui program sunt autorităŃile publice, societăŃile
comerciale şi organizaŃiile neguvernamentale care desfăşoară activităŃi în domeniul protecŃiei
mediului.

