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Programul Operaţional Regional
2007- 2013
Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2007- 2013 din bugetul de stat si bugetele locale, cât şi din surse private,
fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
Contribuţia financiară a UE poate ajunge pană la 85% din totalul cheltuielilor naţionale (publice și private).
Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR) include toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale României.
Regiunile de Dezvoltare reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor de dezvoltare
regională şi a programelor de coeziune economică şi socială prin care acestea se implementează.
Scopul POR este să sprijine, pe cât posibil, o creştere echilibrată a tuturor zonelor ţării, nu atât prin redistribuirea resurselor publice,
cât mai ales prin asigurarea, ca toate zonele să aibă un nivel minim de infrastructură de afaceri, socială și capital uman, care să permită
creşterea economică.
POR îşi propune să sprijine acest proces de creştere distribuită geografic, dându-i o dimensiune locală mai pregnantă, și permiţând
diferitelor zone ale ţării să-și valorifice resursele specifice pe baza nevoilor locale şi a potenţialului local, iar diversitatea căilor de
dezvoltare a diferitelor zone ale ţării poate avea loc pe baza propriei lor istorii a resurselor și a punctelor lor forte. Cu alte cuvinte, POR va
sprijini dezvoltarea locală pe o abordare de jos în sus complementară cu abordarea dezvoltării structurale naţional sectoriale de sus în jos
prevăzută în majoritatea Programelor Operaţionale.
POR va sprijini, de asemenea, intervenţiile locale în zonele cu un nivel ridicat de creştere, pentru a face faţă problemelor generate de
creştere cum ar fi congestionarea, pentru a evita anumite situaţii de decuplare de la dezvoltarea economică la scară mică si de a asigura
durabilitatea creşterii, prin sprijinirea intervenţiilor strategice pe termen lung.
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Principalele caracteristici ale POR, care îl individualizează de celelalte Programe Operaţionale, sunt:






Are o dimensiune locală evidentă, în abordarea problemelor socio-economice din punct de vedere local şi valorificarea resurselor si
oportunităţilor locale;
Dă prioritate regiunilor relativ rămase în urmă şi mai puţin dezvoltate, pentru a le sigura un set minim de precondiţii de creștere,
neavând, în sine, un scop redistributiv;
Domeniile de intervenţie ale POR sunt complementare domeniilor de intervenţie ale celorlalte Programe Operaţionale, și se așteaptă
să opereze în sinergie cu acestea;
Promovează o abordare de jos în sus a dezvoltării economice;
Ia în considerare gradul scăzut al capacităţii de planificare și programare din ţară si prevede, în linii mari, axe prioritare tematice la
nivel naţional, şi anume:

Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creștere
Axa 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale și locale de transport
Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional și local
Axa 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului
Axa 6 - Asistenţă tehnică
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Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local
Domeniul de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor
Sprijinul acordat micro-întreprinderilor de interes local/regional vizează restructurarea zonelor nedezvoltate, cu potenţial de creştere
economică, în special a oraşelor mici și mijlocii, având ca rezultat crearea de noi locuri de muncă, pentru că acestea dispun de flexibilitatea
necesară adaptării la cerinţele unei economii de piaţă dinamice.
Programul Operaţional Regional sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea micro-întreprinderilor productive şi a celor prestatoare de servicii
care folosesc potenţialul endogen al regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane, etc). Mai mult, micro-întreprinderile vor fi
încurajate să utilizeze noi tehnologii și inovaţii, echipamente IT și servicii, având un rol primordial în creșterea competitivităţii,
productivităţii şi a calităţii serviciilor.
Finanţarea microintreprinderilor va conţine tipuri diferite de asistenţă nerambursabilă/rambursabilă.

Operaţiuni orientative:
Sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor:
•
•
•
•
•

Achiziţionarea de echipamente si tehnologii productive moderne, servicii, construcţii;
Achiziţionarea sistemelor IT (software si echipamente);
Utilizarea de noi tehnologii în activităţile curente ale microintreprinderii;
Relocalizarea microintreprinderilor în structurile de afaceri;
Construcţia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spaţiilor de producţie a
microintreprinderilor;
• Activităţi specifice de dezvoltare.
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PROIECTUL
"DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI COMPETITIVĂ A MICROÎNTREPRINDERII
SC PETRE-CONSTRUCT SRL"
Proiectul, intitulat "Dezvoltarea durabilă şi competitivă a microîntreprinderii PETRE-CONSTRUCT", se derulează în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 4 "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local", Domeniul de
intervenţie 4.3 "Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor".
Obiectivul proiectului, şi anume dezvoltarea durabilă şi competitivă a firmei, se urmăreşte a fi atins prin realizarea unor investiţii în
utilaje, echipamente, elemente de tehnologia informaţiei, resurse umane şi publicitate, cu sursă de finanţare mixtă : fonduri proprii
(asigurate prin credit bancar) şi fonduri publice, în concordanţă cu politicile publice de combatere a discriminării şi promovării egalităţii de
şanse, de protecţie a mediului şi eficienţă energetică şi de introducere a noilor tehnologii informatice.
Valoarea totală a proiectului este de 498.124,00 lei din care:
-valoare totală eligibilă: 418.592,00 lei
-valoare neeligibilă (inclusiv TVA aferent proiectului): 79.532,00 lei
Finanțarea nerambursabilă este de 293.014,00 lei.
Contribuția SC Petre-Construct SRL este în cuantum de 205.110,00 lei, reprezentând atât contribuţia la cheltuielile eligibile –
125.578,00 lei-, cât şi contribuţia la cheltuielile neeligibile - 79.532,00 lei.
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Prin implementarea proiectului, societatea va achiziţiona următoarele produse şi servicii:
-miniexcavator - utilaj folosit la săparea şanţurilor, fundaţiilor, nivelarea terenului; deosebit de util, având în vedere faptul că firma îşi
desfăşoară activitatea într-o zonă cu relief accidentat;
-autobetonieră – utilaj folosit în obţinerea diferitelor reţete de mortar; principalul său avantaj îl constituie autoîncărcarea cu material;
betonul rezultat este omogen şi de calitate ridicată; este uşor de manevrat; necesită un singur operator;
- laptop cu periferice – necesar pentru activitatea de organizare şi planificare modernă şi adaptată la cerinţele pieţei; necesar, de
asemenea, pentru utilizarea softurilor specifice;
-software - dedicat generării de devize în construcţii; având şi alte funcţii, cum ar fi: prelucrarea şi analiza ofertelor, calculul şi
listarea devizelor, întocmirea situaţiilor de plată, etc.
-servicii de consultanţă – în vederea întocmirii şi implementării proiectului;
-servicii de publicitate – anunţ de presă, autocolante, realizarea unui CD cu obiectivele şi rezultatele proiectului, realizarea unei pagini
despre proiect în cadrul site-ului firmei: www.petre-construct.ro.
Implementarea proiectului va genera noi locuri de muncă şi îşi va aduce aportul la restructurarea şi redresarea economică a zonei .
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