
Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) 2014-
2020 – propunere de regulament 

Rezumat pentru cetăţeni  
 

DESPRE CE ESTE VORBA? 

• Zonele Europei înregistrează diferenţe importante în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare 
(măsurat ca PIB pe cap de locuitor), productivitatea şi gradul de ocupare a forţei de muncă. 
UE are sarcina de a reduce aceste diferenţe. 

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) este cea mai importantă sursă de 
finanţare europeană în acest domeniu. Acesta vizează corectarea principalelor dezechilibre 
regionale, susţinând dezvoltarea şi adaptarea structurală a economiilor regionale – inclusiv 
reconversia regiunilor industriale aflate în declin şi a regiunilor mai puţin dezvoltate. 

• FEDER face parte din politica de coeziune a UE, care rămâne o componentă esenţială a 
cadrului financiar propus de UE pentru perioada 2014-2020. Prin urmare, Uniunea 
Europeană îi va aloca fonduri substanţiale. 

• Propunerea de regulament privind Fondul de dezvoltare regională pentru perioada 2014-2020 
stabileşte domeniul de aplicare al fondului, precum şi priorităţile în materie de investiţii prin 
programele de dezvoltare regională. 

CINE VA BENEFICIA ŞI ÎN CE MOD? 

• Toate regiunile Europei vor beneficia de finanţare prin FEDER. Autorităţile naţionale şi 
regionale îşi stabilesc propriile programe de dezvoltare şi selectează proiectele care urmează 
să fie finanţate.  

DE CE ESTE NECESARĂ INTERVENŢIA UE? 

• Obiectivele ambiţioase definite la nivelul UE, cum ar fi obiectivele stabilite de Europa 2020, se 
pot realiza numai în cazul în care acestea sunt traduse în obiective naţionale şi regionale.  
Finanţarea din FEDER ajută regiunile să transforme aceste obiective în măsuri concrete.  

CE SCHIMBĂRI SE VOR PRODUCE? 

• În temeiul propunerii, regiunile ar urma să concentreze fondurile alocate din FEDER asupra 
unui număr limitat de obiective, aliniate Strategiei Europa 2020. 

• De asemenea, resursele ar urma să fie direcţionate către domenii precum eficienţa 
energetică şi sursele regenerabile de energie, inovarea şi sprijinul pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii (IMM-uri) – cel puţin 80% din fonduri, în cazul regiunilor mai dezvoltate şi cel puţin 
50%, în cazul celor mai puţin dezvoltate. A fost stabilit un prag minim pentru fondurile alocate 
investiţiilor în eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie în toate regiunile. 

• Anumite domenii nu vor fi eligibile pentru finanţare din FEDER – de exemplu, producerea, 
prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun sau dezafectarea centralelor 
nucleare. 

• FEDER va acorda sprijin specific pentru oraşe şi dezvoltarea urbană. De asemenea, o parte 
din fonduri ar urma să fie alocată pentru măsuri de dezvoltare urbană integrată şi durabilă şi 
pentru crearea unei platforme de dezvoltare urbană care să promoveze schimburile între 
oraşe. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


CÂND VA INTRA ÎN VIGOARE PROPUNEREA? 

• Propunerea Comisiei va fi discutată cu guvernele statelor membre şi Parlamentul European. 
Regulamentul ar urma să intre în vigoare în 2013. 
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