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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
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Cu bliţurile pe REGIO Nord-Vest

Prin POSCCE, aproape 500 milioane lei
finanţare pentru noi proiecte ale IMM-urilor
din Transilvania de Nord
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în
calitate de Organism Intermediar pentru Programul
Operaţional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice 2007 – 2013 (POSCCE), Axa 1 şi Axa 3
Operaţiunea 311 "Sprijinirea accesului la Internet şi
la serviciile conexe" a contractat 460 noi proiecte
de finanţare a IMM-urilor din regiunea noastră, în
perioada martie 2013- prezent. Acestea au atras
finanţare nerambursabilă în valoare de
497.500.778,13 lei.

Dintre acestea un număr de 400 de proiecte sunt în
implementare prin Axa 1 – Un sistem de producţie
inovativ şi eco-eficient, cu o valoare nerambursabilă
de 494.010.129,37 lei, iar 60 de noi proiecte au
început implementarea în ultima lună prin Axa
prioritară 3 Operaţiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului
la Internet şi la serviciile conexe" valoarea finanţării
nerambursabile fiind de 3.490.648,76 lei, conform
tabelului alăturat.

Contracte
semnate

Valoare finanţare
nerambursabilă contractată (lei)

Operaţiunea 1.1.1.A1 "Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă
între 1.075.001 lei și 6.450.000 lei acordat pentru
investiții în IMM-uri''

65

272.540.734,43

Operaţiunea 1.1.1.A2 "Sprijin financiar în valoare de până la
1.065.000 lei acordat pentru investiții în IMM-uri''

259

214.525.725,43

Operaţiunea 1.3.2 "Sprijin pentru consultanta acordat IMM"

63

5.481.222,95

Operaţiunea 1.1.3 "Sprijin pentru accesul IMM pe noi pieţe
şi internaţionalizare"

2

232.094,08

Operaţiunea 1.1.2 "Sprijin pentru implementarea
standardelor internaţionale"

11

1.230.352,48

Operaţiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la Internet
şi la serviciile conexe"

60

3.490.648,76

460

497.500.778,13

Operaţiune

TOTAL

Astfel ADR Nord-Vest sprijină implementarea,
urmăreşte menţinerea, realizarea investiţiei şi
atingerea indicatorilor unui total de 460 proiecte,
cu finanţare nerambursabilă de 497.500.778,13 lei,
fiind autorizate plăţi până în prezent pentru 93
cereri de prefinantare/plată/rambursare, in valoare
totală de 49.618.008,72 lei finanţare
nerambursabilă.
În urma delegării din partea Ministerul Fondurilor
Europene, ca Autoritate de Management a POSCCE,
ADR Nord-Vest a preluat atribuţiile privind
implementarea şi comunicarea pentru cinci
operaţiuni:

ź Operati̧ unea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea si̧

ź
ź
ź
ź

modernizarea sectorului productiv prin investiti̧ i
tangibile si̧ intangibile - investiti̧ i pentru
întreprinderi mici si̧ mijlocii;
Operati̧ unea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea
standardelor internati̧ onale;
Operati̧ unea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi
piete
̧ si̧ internati̧ onalizare;
Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanta
̧ ̆
acordat IMM-urilor.
Operaţiunea 3.1.1 "Sprijinirea accesului la
Internet şi la serviciile conexe" - Axa Prioritară 3
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Peste 200 de participanţi
la evenimentul de informare şi comunicare
organizat de Ministerul Fondurilor Europene
cu sprijinul ADR Nord – Vest
Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional
Sectorial "Creşterea Competitivităţii
Economice" (POS CCE) a organizat cu sprijinul
Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Vest,
eveniment de informare şi comunicare, la
Hotelul Sunny Hill din Cluj Napoca, în data de
11 iulie 2014.
În cadrul evenimentului au fost prezenţi peste
200 de invitaţi, în principal fiind beneficiari
privaţi ai POS CCE, care au in curs de
implementare contracte de finanţare (Axa I,
dar si Axa 3, Op. 3.1.1.), dar şi autorităţile
locale, precum şi universităţile din Regiune.
Prezentările au fost suţinute de către
reprezentanţi ai Ministerului Fondurilor

Europene avand ca temă oportunităţile de
finanţare pentru perioada de programare 20142020, pentru trei programe operaţionale:
ź Programul Operaţional Capital Uman
ź Programul Operaţional Competitivitate
ź Programul Operaţional Infrastructura Mare
De asemenea în partea a doua a evenimentului
s-a prezentat procedura simplificată de
achiziţii pentru beneficiarii privaţi – Ordinul
1120/2013 şi mecanismul decontării cererilor
de plată , unde participanţii au avut ocazia să
adreseze întrebări, direct reprezentanţilor
Ministerului Fondurilor Europene.
Toate materialele prezentate in cadrul
evenimentului le puteţi găsi pe site-ul nostru
poscce.nord-vest.ro
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