Axa prioritară

Alocare FEDR total
(mil. EUR)

Alocare FEDR
Regiunea Centru
(mil. EUR)

Activități

Beneficiari

AP 1 – Promovarea
transferului
tehnologic

175,53

crearea, modernizarea, extinderea,
IMM, APL urban și rural, ONG ‐ care
24,26 dotarea entităților de inovare și transfer furnizează activități de transfer
tehnologic (ITT)
tehnologic cf. legislației în vigoare

AP 2 ‐ Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici
şi mijlocii

644,68

80,27

AP 3 ‐ Sprijinirea
tranziției către o
economie cu emisii
scăzute de carbon

1.001,69

1.001,69

957,45

106,38
AP 4 ‐ Sprijinirea
dezvoltării urbane
durabile

50

65

construcția/ modernizarea și extinderea
spațiului de producție/servicii al IMM‐
IMM
urilor, inclusiv dotare cu active corporale
şi necorporale;

eficiență energetică a clădirilor publice,
98,5 rezidențiale, inclusiv investiții în
iluminatul public;
transport urban (căi de rulare/ piste de
99,76 bicicliști/ achiziție mijloace de transport
ecologice/ electrice, etc.)
transport urban (căi de rulare/ piste de
132,32 bicicliști/ achiziție mijloace de transport
ecologice/ electrice, etc.)
revitalizarea zonelor urbane (reconversia
14,7 și refuncționalizarea terenurilor
abandonate, etc.)
(comunități marginalizate) clădiri pentru
activități educative, culturale și
recreative; zone verzi de mici dimensiuni,
6,91
piețe publice, scuaruri, părculețe, etc.
străzi urbane și utilități de bază la scară
mică
8,98

APL urban și rural (pt. clădiri
publice), APC
APL urban cu excepția reședințelor
de județ

APL (reședințe de județ)

infrastructura de educaţie (creșe,
gradiniţe, licee tehnologice, școli
profesionale și tehnice).

restaurarea, protecția și conservarea
patrimoniului cultural

APL urban și rural (pentru obiective
de patrimoniu UNESCO si na țional)
ONG, Unități de cult

117,89

regenerarea și revitalizarea zonelor
10,78 urbane (modernizare spații publice,
reabilitare terenuri abandonate, etc).

APL urban cu excepția reședințelor
de județ

AP 6 – Infrastructură
de transport rutier

907,45

modernizarea/reabilitarea reţelei de
drumuri judeţene care asigură
95,27
conectivitatea, directă sau indirectă cu
reteaua TEN T

APL – județ (listă prioritară de
proiecte)

AP 7 – Valorificarea
potențialului turistic

101,06

11,67

dezvoltarea infrastructurii turismului din
APL – stațiuni turistice
stațiunile turistice

319,15

21,17

reabilitare/ modernizare/ construcție
infrastructură de sănătate

30,71

reabilitare/ modernizare/ construcție
infrastructura de educație – creșe,
grădinițe, învățamânt 1‐8, licee
profesionale, universități

276,6
AP 5 – Regenerare
urbană și patrimoniu
cultural

AP 8 – Infrastructură
sanitară și socială

106,38

AP 9 – Comunități
marginalizate (CLLD)

95,74

AP 10 –
Infrastructura
educațională

296,7

AP 11 – Cadastru

TOTAL

29,34

APL urban și rural, furnizori de
servicii sociale acreditați
reabilitare/ modernizare infrastructură
13,97
socială
acțiuni integrate prin: investiţii în
infrastructura de sănătate, educație,
GAL ‐ APL, IMM, ONG, unități de
11,76 servicii sociale, locuinţe sociale, activități cult, etc din zonele urbane având o
de economie socială, amenajarea
populație de peste 20.000 locuitori
spațiului urban degradat

integrarea datelor existente și extinderea
înregistrării sistematice in zonele rurale
ANCPI
ale României; Servicii îmbunătă țite de
înregistrare cadastrală;

265,96 ‐

6.700,00

APL urban și rural, Universități

690,38

