Oportunități de finanțare oferite de
Programul INTERREG V-A
România — Bulgaria

INTERREG V-A România - Bulgaria
STRUCTURILE PROGRAMULUI
Autoritatea de Management (AM)
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România a fost desemnat ca Autoritate de Management. Autoritatea de
Management este responsabilă pentru managementul și implementarea programului operațional în conformitate cu Regulamentele
Comisiei Europene și principiile unui management financiar solid. De asemenea, Autoritatea de Management îndeplinește și funcția
de certificare a cheltuielilor.
Autoritatea Națională (AN)
Autoritatea Națională este entitatea din Bulgaria omoloagă Autorității de Management și este reprezentată de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria. Autoritatea Națională răspunde de managementul proiectelor în Bulgaria și asigură
cofinanțarea corespunzătoare a bugetului programului.
Secretariatul Comun (SC)
Secretariatul Comun este constituit în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița RomâniaBulgaria și are o antenă la Ruse. Secretariatul Comun asistă structurile de management ale programului în îndeplinirea atribuțiilor ce
le revin și asigură sprijin beneficiarilor.
Autoritatea de Audit (AA)
Curtea de Conturi a României este desemnată ca Autoritate de Audit și efectuează misiuni de audit în vederea verificării funcționării
eficiente a sistemului de management și control al Programului.
Comitetul de Monitorizare (CM)
Comitetul de Monitorizare este format din reprezentanți la nivel național, regional și local din ambele țări, supraveghează Programul
și este responsabil pentru deciziile sale strategice. Președinția alternează anual între cele două State Membre. Lista membrilor este
disponibilă pe site-ul Programului, www.interregrobg.eu
Controlul de Prim Nivel (CPN)
Fiecare stat a desemnat controlorii de prim nivel pentru verificarea eligibilității cheltuielilor efectuate de către beneficiarii axelor
1- 5.
Pentru România - Direcția Control de Prim Nivel din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița
România-Bulgaria
Pentru Bulgaria - Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria

www.interregrobg.eu

INTERREG V-A România - Bulgaria
Programul Interreg VA Romania-Bulgaria este un program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR).
Scopul programului este de a dezvolta zona de graniță dintre cele două țări prin finanțarea unor proiecte comune.
Bugetul total al programului este de 258.504.126 euro (din care 215.745.513 euro - FEDR). Proiectele sunt finanțate astfel: 85% din
FEDR, 13% din contribuție națională (România și Bulgaria) și 2% contribuție proprie.
Fondurile destinate beneficiarilor sunt alocate în 5 axe prioritare:
1. O regiune bine conectată; 2. O regiune verde; 3. O regiune sigură; 4. O regiune calificată și inclusivă; 5. O regiune eficientă
Axa 6 este destinată asistenței tehnice.

ARIA ELIGIBILĂ

BULGARIA

ROMÂNIA

8 districte:

7 județe:

VIDIN
MONTANA
VRATSA
PLEVEN
VELIKO TARNOVO
RUSE
SILISTRA
DOBRICH

MEHEDINȚI
DOLJ
OLT
TELEORMAN
GIURGIU
CĂLĂRAȘI
CONSTANȚA

Obiectivul principal este transformarea fondurilor în rezultate!

www.interregrobg.eu

AXA PRIORITARĂ 1: O REGIUNE BINE CONECTATĂ
BUGET: 96,450,936 EUR
Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Prioritatea de investiții 7.b
Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare
și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
OBIECTIV SPECIFIC 1.1





Îmbunătățirea procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a
sistemelor de transport transfrontaliere în vederea asigurării unor mai
bune conexiuni la rețelele de transport TEN-T.


Realizări:
Indicator

Anul de
referință

Valoarea
țintă (2023)

Populația transfrontalieră care este
deservită de infrastructura
modernizată către rețeaua TEN-T

2014

1.250.000

Rezultate:
Indicator
Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau
îmbunătățite
Numărul de mecanisme comune (ex. îndrumare de
traseu, detectarea și managementul incidentelor/
urgențelor, studii de fluență a circulației, studii de
fezabilitate pentru aspecte de transport
transfrontalier, măsuri de siguranță în trafic, hărți
cu puncte negre, activități de creștere a
conștientizării) de facilitare a conectării nodurilor
secundare/terțiare la infrastructura TEN-T

Valoarea
țintă (2023)
120 KM
30
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Investiții în construcția/modernizarea infrastructurii rutiere,
(incluzând)
îmbunătățirea
conexiunilor
nodurilor
transfrontaliere secundare și terțiare cu rețeaua TEN-T;
Soluții și strategii comune pentru conectarea nodurilor
secundare și terțiare la rețeaua TEN-T și pentru reducerea
timpului de transport și îmbunătățirea serviciilor de mobilitate
publică;
Schimbul de cunoștințe pentru îmbunătățirea transportului
public local și securității traficului.

AXA PRIORITARĂ 1: O REGIUNE BINE CONECTATĂ
Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Prioritatea de investiții 7.c
Dezvoltarea și îmbunătățirea unor sisteme de transport care respectă
mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de
carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de
transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea
durabilă la nivel regional și local.





OBIECTIV SPECIFIC 1.2
Creșterea siguranței transportului pe căile fluviale sau maritime.



Realizări:
Indicator
% din zona Dunării și a Mării Negre în
regiunea transfrontalieră RO-BG în care
siguranța navigației a fost îmbunătățită

Valoarea de Valoarea
referință țintă (2023)
1,29%

25%

Rezultate:
Indicator
Numărul realizat de studii, strategii și planuri de
acțiune de îmbunătățire a siguranței navigației pe
Dunăre și Marea Neagră
Lungimea totală a căii navigabile interioare, noi și
îmbunătățite

Valoarea
țintă (2023)
5
20
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Planuri și măsuri integrate privind îmbunătățirea
condițiilor de navigație;
Strategii coordonate, instrumente și aplicații pilot
comune;
Creșterea conștientizării și schimburilor de experiență
pentru îmbunătățirea capacității grupurilor țintă (actori
mobilitate) de a răspunde mai bine la problemele legate
de navigabilitate;
Investiții ce îmbunătățesc transportul maritim și riveran de
pasageri și mărfuri.

AXA PRIORITARĂ
1: O REGIUNE
BINE CONECTATĂ
AXA PRIORITARĂ
2: O REGIUNE
VERDE
BUGET: 63,454,564 EUR
Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Prioritatea de investiții 6.c
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural.



OBIECTIV SPECIFIC 2.1



Îmbunătățirea utilizării durabile a resurselor și patrimoniului natural
și a patrimoniului cultural.



Realizări:


Indicator

Numărul de înnoptări ale turiștilor
în aria transfrontalieră

Valoarea de
referință

Valoarea
țintă (2023)

6.668.515
înnoptări

7.200.000
înnoptări

Sesiuni de formare și evenimente culturale și de creștere a
conștientizării comune pentru promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural;
Investiții în infrastructura turistică comună și sustenabilă și în
monumente culturale, pentru a dezvolta patrimoniul
cultural/natural;
Studii, strategii, planuri de management comune pentru a
conserva, dezvolta și promova patrimoniul cultural/natural
Produse și servicii turistice comune bazate pe utilizarea
comună și sustenabilă a patrimoniului cultural/natural.

Rezultate:
Indicator

Valoarea
țintă (2023)

Creșterea numărului de vizite preconizate la
siturile susținute și obiectivele de patrimoniu
cultural și natural

10.000

Număr de produse /servicii turistice integrate
create

100

Numărul de strategii, politici sau planuri de
management comune de valorificare (inclusiv
conștientizare) a patrimoniului cultural și natural
prin refacerea și promovarea în scopul utilizării
economice sustenabile

50
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AXA PRIORITARĂ 2: O REGIUNE VERDE
Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Prioritatea de investiții 6.d
Protejarea și refacerea biodiversității și a solurilor, precum și
promovarea unor servicii ecosistemice, inclusiv prin Natura 2000 și
infrastructuri ecologice.
OBIECTIV SPECIFIC 2.2





Îmbunătățirea managementului durabil al ecosistemelor din
zona transfrontalieră.



Hărți și planuri spațiale, schimburi de informații, transfer de
cunoștințe pentru a proteja/conserva ecosistemele;
Campanii de creștere a conștientizării, cercetări, studii,
strategii și planuri de management comune pentru protejarea
siturilor NATURA 2000;
Infrastructură transfrontalieră coordonată și infrastructură
verde pentru protejarea biodiversității și siturilor NATURA
2000;
Echipament pentru protejarea biodiversității și siturilor
NATURA 2000.

Realizări:
Indicator
Situri NATURA 2000 din regiunea
transfrontalieră cu instrumente
coordonate de management

Valoarea de
referință

Valoarea
țintă (2023)

2

10

Rezultate:
Indicator

Valoarea
țintă (2023)

Suprafața ocupată de habitate pentru a ajunge la o
mai bună stare de conservare (ha)

20.000
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AXA PRIORITARĂ 3: O REGIUNE SIGURĂ
BUGET: 48,225,468 EUR
Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Prioritatea de investiții 5.b
Promovarea investițiilor destinate abordării unor riscuri specifice,
asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea unor sisteme
de gestionare a dezastrelor.



OBIECTIV SPECIFIC 3.1



Îmbunătățirea managementului
transfrontalieră.

comun

al

riscului

în

aria







Realizări:
Indicator

Valoarea de
referință

Valoarea
țintă (2023)

Calitatea managementului comun al
riscului în aria transfrontalieră

2

3



Rezultate:
Indicator
Populația care beneficiază de măsuri de gestionare
a riscurilor
Populația care beneficiază de măsuri de protecție
împotriva inundațiilor
Populația care beneficiază de măsuri de protecție
împotriva incendiilor forestiere
Numărul de parteneriate comune în domeniul
avertizării anticipate și intervenției comune în
situații de urgență

Valoarea
țintă (2023)
2 500 000
1 250 000
1 250 000
50

www.interregrobg.eu

Strategii comune pentru gestionarea situațiilor de urgență și
prevenirii riscurilor, incluzând planuri de acțiune comună;
Planuri de acțiune privind reziliența și atenuarea efectelor
dezastrelor;
Standarde integrate și comune pentru gestionarea riscului și
planificării urbane;
Echipamente din domeniul monitorizării parametrilor de
mediu, echipamente din domeniul gestionării situațiilor de
urgență și rezilienței la dezastre;
Campanii de creștere a conștientizării pentru populația din
zona transfrontalieră privind situațiile de urgență și riscurile,
precum și privind măsurile pentru atenuarea, gestionarea și
reducerea lor;
Schimburi de experiență.

BUGET: 17,767,279 EUR
Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Prioritatea de investiții 8.е
Integrarea piețelor forței de muncă transfrontaliere, inclusiv
mobilitatea transfrontalieră, inițiative comune locale în domeniul
ocupării forței de muncă, servicii de informare și consiliere și formare
comună.






OBIECTIV SPECIFIC 4.1
Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și
mobilității forței de muncă.



Realizări:


Indicator

Valoarea de
referință

Valoarea
țintă (2023)

Populația cu acces la inițiativele
comune de angajare

200.000

500.000

Rezultate:
Indicator
Numărul de inițiative (training-uri, programe de
educație, site-uri web, acorduri, rețele, târguri
pentru locuri de muncă etc.), care activează
mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră
Numărul de participanți la inițiative locale comune
de angajare și formare profesională
Numărul de participanți la programele comune de
educație și formare profesională pentru a sprijini
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor,
oportunități educaționale și învățământ superior și
profesional la nivel transfrontalier

Valoarea
țintă (2023)
50
10.000

2.000
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Servicii care încurajează ocuparea forței de muncă și
învățământul pe tot parcursul vieții;
Elemente cheie de infrastructură care încurajează mobilitatea
forței de muncă;
Strategii comune pentru o mai bună incluziune pe piața muncii
Informații (baze de date) și consiliere pentru a crește
mobilitatea forței de muncă;
Campanii de creștere a conștientizării, cursuri de limbi străine
și sesiuni de formare pentru a încuraja promova oportunitățile
de pe piața de muncă;
Incubatoare de afaceri transfrontaliere și incubatoare virtuale
pentru promovarea ocupării forței de muncă.

AXA PRIORITARĂ 5: O REGIUNE EFICIENTĂ
BUGET: 12,690,913 EUR
Prioritatea de investiții 11.b

Tipurile de activități (fără a fi limitate de această listă) pot fi:

Promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între
cetățeni și instituții (ETC - CB).




OBIECTIV SPECIFIC 5.1
Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice
în contextul cooperării transfrontaliere.





Realizări:
Indicator

Valoarea de
referință

Valoarea
țintă (2023)

Nivelul de coordonare al instituțiilor
publice din zona eligibilă

3

4

Rețele instituționale transfrontaliere la nivel local sau
regional;
Modele transfrontaliere de îmbunătățire a serviciilor de
interes general, serviciilor sociale și a administrației publice;
Sesiuni de formare pentru creșterea capacității de
implementare a proiectelor finanțate de UE, a legislației și a
gestionării investițiilor publice în zona transfrontalieră;
Informarea cetățenilor cu privire la oportunitățile privind
cooperarea instituțională transfrontalieră

Rezultate:
Indicator

Valoarea
țintă (2023)

Număr de mecanisme transfrontaliere susținute
(acord, rețele, reglementări, studii, politici,
strategii, instrumente pentru a facilita schimburi de
informații) de sporire a capacității de cooperare

100
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INTERREG V-A Romania - Bulgaria
DATE DE CONTACT
Web - www.interregrobg.eu
Facebook - https://www.facebook.com/RomaniaBulgariaCbcProgramme
Twitter - https://twitter.com/ROBGProgramme
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCtgRgCcdOK5D2ZsBJrMPXew

Autoritatea de Management (AM) - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, România
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 București, România, Telefon: +40 372 11 369, + 40 372 111 305, Fax: +40 372 111 456, E-mail:
robg@mdrap.ro, Web: www.mdrap.ro

Autoritatea Națională (AN) - Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria
Strada Sv.sv. Kiril and Metodii, nr. 17-19, 1202 Sofia, Bulgaria.Telefon: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493, Fax: +359 2 9405 486, E-mail: NARO-BG@mrrb.government.bg Web: www.mrrb.government.bg

Secretariatul Comun (SC) - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria
Șoseaua Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Public Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători la P.C.T.F Călărași
(România) - Silistra (Bulgaria), loc. Călărași, jud. Călărași, Telefon: +40 242 313 091, Fax: +40 242 313 092, E-mail: info@calarasicbc.ro, Web:
www.calarasicbc.ro

Control de prim nivel - România
Direcția Control de Prim Nivel - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria Șoseaua
Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Public Transport Fluvial de Mărfuri şi Călători la P.C.T.F Călărași
(România) - Silistra (Bulgaria), loc. Călărași, jud. Călărași, Telefon: +40 242 313 091, Fax: +40 242 313 092, E-mail: info@calarasicbc.ro, Web:
www.calarasicbc.ro

Control de prim nivel – Bulgaria
Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Bulgaria
Strada Sv.sv. Kiril and Metodii, nr. 17-19, 1202 Sofia, Bulgaria.Telefon: +359 2 9405 672, +359 2 9405 493, Fax: +359 2 9405 486 E-mail: NA-ROBG@mrrb.government.bg Web: www.mrrb.government.bg

Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Publicație editată de Secretariatul Comun al Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

www.interregrobg.eu

Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Publicație editată de Secretariatul Comun al Programului INTERREG V-A Romania-Bulgaria
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.

www.interregrobg.eu

