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ARTICOL MEDIA privind participarea
Cluster-ului MECHATREC - APROMECA & INCDMTM la
Conferința "Regio 2014-2020 în Regiunea București-Ilfov",
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Data publicării: 17.11.2017
La 15 noiembrie 2017, Agenția pentru Dezvoltare Regională BucureștiIlfov (ADRBI) a organizat Conferința "Regio 2014-2020 în Regiunea
București-Ilfov", unde a participat Delegația Cluster-ului MECHATREC APROMECA & INCDMTM.
În cadrul acestui eveniment, impactul și viitorul politicii de coeziune la
nivel european a fost capturat de prezența șefului unității din România în
cadrul DG Politici regionale și urbane a Comisiei Europene, precum și de
experiențele și perspectivele la nivel național și regional.
Cu această ocazie au fost prezentate REGIO - Programul Operațional
Regional și Programul operațional POCU - Capitalul uman 2014-2020,
precum și Rețeaua EEN - Enterprise Europe Network, cu accent pe
impactul acestora în regiunea capitală a României- București și zona Ilfov.
Împreună cu practicienii, au existat prezentări de la unii beneficiari ai
programului REGIO. De asemenea, au fost abordate perspectivele de
dezvoltare regională în perioada următoare.
Au fost prezentate: Programul Operațional Regional POR în regiunea
București-Ilfov, Programul european COSME pentru competitivitatea
IMM-urilor, serviciile oferite de Enterprise Europe Network (EEN) pentru
IMM-uri, PMUD (Planul mobilității urbane durabile) oportunitățile de
finanțare ale POCU.
pag. 1 / 3

PMUD include 65 de măsuri și proiecte de investiții complexe, grupate în
7 politici de transport pentru un buget de investiții de aproximativ 7 miliarde
de euro, dintre care aproximativ 50% vor fi utilizate pentru proiecte derulate
de autoritățile locale (București și Ilfov - 55), iar 50% utilizat pentru investiții
în dezvoltarea sistemului de metrou subordonat Ministerului
Transporturilor.
POCU: O.S.4.3. Îmbunătățirea abilității digitale a comunităților
dezavantajate (e-incluziune) sprijină următoarele tipuri de acțiuni: •
Furnizarea de programe de formare profesională continuă pentru grupuri
dezavantajate, programe de certificare a calificărilor în domeniul TIC și
altele, precum și formarea formatorilor, • Asigurarea funcționării centrelor
PAPI. care vizează alfabetizarea digitală a populației din comunitățile
dezavantajate. Centrele PAPI existente și recent înființate pot deveni
centre de cunoaștere comunitară, resurse pentru dezvoltarea și
implementarea de noi proiecte, oferind o gamă variată de servicii
electronice și acces rapid la mai multe surse de informații etc. GT:
Personalul Centrului Solicitanți eligibili: AAPL și public instituții subordonate
acestora Alocare financiară (contribuție UE + contribuție RO):
23.013.293,88 Euro din care 218,83,53 Euro din BI; Tip de apel:
Competitiv; Starea lansării apelurilor: lansată în Q. I 2018.
O. S. 5.1. Reducerea numărului de persoane expuse riscului sărăciei
sau excluziunii sociale în comunitățile marginalizate (romi și non-romi) în
orașe cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cei cu populație minoritară
romă, prin implementarea măsurilor / operațiunilor integrate în contextul
DLRC. sprijină următoarele tipuri de acțiuni: • Sprijin pentru dezvoltarea
SDL (numai pentru orașele cu peste 20.000 de locuitori) • Activități
integrate de dezvoltare comunitară (analize, planuri, studii, informații etc.) •
Sprijin pentru funcționarea și funcționarea GAL activitate și animație
comunitară în implementarea SDL selectate în orașe cu peste 20.000 de
locuitori • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația
timpurie / primară și secundară și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin
furnizarea de pachete integrate • Sprijin pentru accesul și / sau întreținerea
pe piața muncii • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți /
părinți etc. • Sprijinirea antreprenoriatului comunitar • Sprijinirea dezvoltării /
furnizării serviciilor sociale / furnizarea de servicii în cadrul centrelor
comunitare integrate GT: Zona urbană - orașe cu mai mult de 20.000 de
locuitori • Persoane din grupuri marginalizate comunitare expuse riscului de
po verde sau excludere socială în care sunt prezenți populația minorităților
roma și non-roma, personalul din serviciile comunitare, romii Zona rurală și
orașe cu o populație de până la 20.000 • Persoanele din comunități au
marginalizat persoanele expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale
(non-romi comunități), personal comunitar la nivel comunitar Solicitanți
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eligibili: • APL cu atribuții în domeniu, în parteneriat cu actori sociali / GALuri relevante • Entități relevante pentru implementarea proiectelor conexe
SDL selectat Alocare financiară (Contribuția UE + contribuția RO):
105.842.105,26 euro; Tip de apel: Competitiv; Starea lansării apelului: Q. I
2018.
O.S.6.1. sprijină reintegrarea în sistemul de învățământ pentru a finaliza /
completa studiile de a doua șansă GT: tinerii NEET șomeri în vârstă de 1624 de ani înregistrați la SPO care au părăsit prematur sistemul de
învățământ Candidații eligibili: MEN, MMJS + agenții, structuri subordonate
sau coordonate MEN / MMJS , CNDIPT, ANOFM / AJOFM, Sindicate,
angajatori, Asociații profesionale, Furnizori de servicii de orientare și
consiliere profesională, Camere de comerț, industrie și agricultură, ONG
Alocarea financiară (Contribuția UE + Contribuția României):
122.597.647,06 Euro BI); Tip de apel: necompetitiv; Starea lansării
apelurilor: se lansează în luna curentă.
În cadrul discuției cu directorul general al ADRBI Dan Nicula, a rezultat
invitația grupului ADRBI PANTRY Mechatrec, reprezentat de directorul de
cluster, Prof. dr. Ing. Dr.h.c. Gheorghe Gheorghe să participe la
dezvoltarea strategiei de inovare a regiunii București-Ilfov. Invitația oficială
este așteptată în ianuarie 2018.
Prezentările detaliate ale evenimentului sunt disponibile la adresa:
http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/15-noiembrie-2017-conferintaregio-2014-2020-in-regiunea-bucuresti-ilfov/

Adresa articol media: http://www.clustermechatrec.ro/category/evenimente
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