Principalele programe de finanțare
 Programe Operaționale
PO Infrastructură Mare
PO Capacitate Administrativă
PO Competitivitate
PO Regional
PO Capital Uman
PO Pescuit și Afaceri Maritime
 Programul Național de Dezvoltare Rurală
 HORIZON 2020

Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunării

 Connecting Europe Facility
 Instrumentul Financiar pentru mediu LIFE+
 Programul NER300 pentru reducerea emisiilor
de carbon
 Programul
COSME
pentru
competitivității IMM-urilor

creșterea

 Programe de Cooperare Teritorială Europeană
1.Programe ETC
a)Transfrontaliere (România-Ungaria,
România-Bulgaria)
b)Transnaționale (P. Dunărea)
c) Interregionale (INTERREG EUROPE,
URBACT III)
2.Cooperare
transfrontalieră
IPA
(Instrumentul de asistență pentru pre-aderare):
România-Serbia
3.Cooperare
transfrontalieră
ENI
(Instrumentul European pentru Vecinătate):
România-Ucraina, România- Republica Moldova,
bazinul Mării Negre

Biroul Strategia UE pentru
Regiunea Dunării
Ministerul Afacerilor Externe
Contact:
Tel: +40(0) 21 431 1816
Fax: +40 (0) 21 316.7411
E-mail: suerd@mae.ro
Web: www.mae.ro/strategia-dunarii

Strategia Dunării cuprinde zona definită de bazinul
fluvial al Dunării. Această strategie privește
paisprezece state, dintre care 9 nouă state membre
ale Uniunii Europene și cinci state ne-membre ale
UE, cu o populație totală de 100 de milioane de
locuitori.
T
Comunicarea Comisiei Europene COM (2010) 715/4

Ce este Strategia Uniunii Europene pentru regiunea
Dunării (SUERD)?






C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării
7. Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere
prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei
(Serbia/Slovacia)

un mecanism comunitar de cooperare
macro-regională al statelor riverane, destinat
dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii
dunărene, prin consolidarea implementării în
regiune a politicilor şi legislaţiei UE;
un instrument menit să faciliteze
realizarea politicii de coeziune a UE, prin
adaptarea acesteia la realitatea unei Europe
extinse cu diferenţe mai accentuate între statele
membre. Strategiile macro-regionale oferă cadrul
abordării şi soluţionării în comun, de către state
unite prin trăsături geografice similare,
a
problemelor ce pot fi soluţionate eficient doar prin
cooperare integrată în plan transnaţional şi multisectorial.
un cadru de articulare între obiectivele
prioritare de dezvoltare naţională şi obiectivele
strategiei Europa 2020 pentru creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii,
asumată de toate statele membre UE.

Cine participă la SUERD?
Strategia Dunării reprezintă o iniţiativă politică
a României şi Austriei, la care participă paisprezece
state: nouă state membre UE (Austria şi România state iniţiatoare, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania –
la nivel federal şi landurile Bavaria şi BadenWürttemberg, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci
state ne-membre UE (Serbia, Bosnia-Herţegovina,
Muntenegru, R. Moldova şi Ucraina).

8. Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor,
inclusiv dezvoltarea clusterelor (Croaţia/Baden
Württemberg)
9. Investiţia în oameni şi capacităţi (Austria/
Republica Moldova)
Care sunt pilonii și ariile prioritare ale SUERD?
Fiecare arie prioritară este coordonată de câte două state

A. Interconectarea regiunii Dunării
1. Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii
a.

căi navigabile interioare(Austria/România)

b.

legături rutiere, feroviare şi aeriene (Slovenia/Serbia)

D. Consolidarea regiunii Dunării
10. Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a
cooperării (Austria/Slovenia)
11. Promovarea securităţii şi soluţionarea
problemelor legate de criminalitatea organizată şi de
infracţiunile grave (Bavaria/Bulgaria)

2. Încurajarea energiilor durabile (Ungaria /Cehia)
3. Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor
directe între oameni (România/ Bulgaria)
B. Protejarea mediului în regiunea Dunării
4. Restaurarea
(Ungaria/Slovacia)

şi întreţinerea

calităţii apelor

Cum se pot finanța proiectele relevante
pentru Strategia UE pentru Regiunea
Dunării?
 Prin programe operaționale
 Prin programe de cooperare teritorială

5. Gestionarea riscurilor de mediu (Ungaria/ România)

 Prin programe de dezvoltare regională

6. Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a
calităţii aerului şi solurilor (Bavaria/Croaţia)

 Prin instituții financiare internaționale
 Prin alocări din bugetele naționale/regionale/
locale
 Prin parteneriat publicprivat

