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ANEXA 10.3 Limitele minime și maxime orientative ale finanțării acordate în cadrul POR 2014-
2020 
 
 
 

Axa prioritară Prioritatea de investiţii Limitele minime şi maxime a valorii 
totale eligibile a proiectului precum și a 
valorii maxime a proiectului (acolo unde 
este cazul) 

 Axa prioritară 1  - 
Promovarea 
transferului 
tehnologic  

1.1 - promovarea investițiilor în C&I, 
dezvoltarea de legături și sinergii între 
întreprinderi, centrele de cercetare și 
dezvoltare și învățământul superior, în 
special promovarea investițiilor în 
dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială, 
ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă, precum și 
sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, 
acțiunilor de validare precoce a produselor, 
capacităților de producție avansate și de 
primă producție, în special în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și difuzării 
tehnologiilor de uz general. 

Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă : 3 mil euro 

Axa prioritară 2   
- Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, 
în special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 
incubatoare de afaceri 
 

A. Pentru construcția/ 
modernizarea și extinderea 
spațiului de producție/servicii 
microintreprinderilor, inclusiv 
dotarea cu active corporale şi 
necorporale -  

Valoare minimă eligibilă  -25 000 euro 
Valoarea  maximă  eligibilă acordată -  
200 000 euro  

B. Pentru crearea/ modernizarea/ 
extinderea incubatoarelor/ 
acceleratoarelor de afaceri, 
inclusiv dezvoltarea serviciilor 
aferente 

Valoare minimă eligibilă : 200 000 euro 
Valoare maximă eligibilă : 7 mil euro 
(cuantumul valorii maxime eligibile 
pentru B va depinde și de intensitățile 
aplicabile în cadrul schemelor de ajutor 
de stat) 
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Axa prioritară Prioritatea de investiţii Limitele minime şi maxime a valorii 
totale eligibile a proiectului precum și a 
valorii maxime a proiectului (acolo unde 
este cazul) 

2.2 - Sprijinirea creării și extinderea 
capacităților avansate de producție și 
dezvoltarea serviciilor  
 
 
 

Grant: 
Valoare minimă eligibilă: 200 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 1 mil euro 
 
Credit cu grant 
Valoare minimă eligibilă: 1 mil euro 
Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro 

Valorile sunt orienative si vor fi stabilite 
dupa definitivarea instrumentului 
financiar aferent. 

 

Axa prioritară 3  
– Sprijinirea 
tranziției către o 
economie cu emisii 
scăzute de carbon 

3.1 - sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, și în sectorul locuințelor 

Eficiența energetică a clădirilor 
publice: 
Valoare minimă eligibilă a cererii de 
finanţare: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă a cererii de 
finanţare: 25 mil euro 
 
Eficiența energetică a clădirilor 
rezidențiale 
Valoare minimă eligibilă a cererii de 
finanţare: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă a cererii de 
finanţare: 5 mil euro 
 
Investiții în iluminatul public 
Valoare minimă eligibil: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro 

3.2 Promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritoriu, în particular zone 
urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană și a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor 

Valoare minimă eligibil: 100 000 euro 
 
Valoare maximă eligibilă :  
5 milioane euro pentru orașe și municipii 
cu o populaţie sub 20.000 locuitori (INS 
2012) 
10 milioane euro pentru municipii cu o 
populaţie peste 20.000 locuitori(INS 
2012) 
20 mil euro pentru Municipiile Tulcea și 
București 
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Axa prioritară Prioritatea de investiţii Limitele minime şi maxime a valorii 
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valorii maxime a proiectului (acolo unde 
este cazul) 

Axa prioritară 4  
- Sprijinirea 
dezvoltării urbane 
durabile  
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritoriu, în particular zone 
urbane, inclusiv promovarea planurilor 
sustenabile de mobilitate urbană și a unor 
măsuri relevante pentru atenuarea 
adaptărilor 
 

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă : 20 mil euro 

4.2 Realizarea de acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 
a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului și promovării măsurilor de reducere 
a zgomotului 

Valoare minimă eligibilă :100 000 euro 
Valoare totală a proiectului : 5 mil euro 

4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea 
fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale 

Valoare minimă eligibilă  100 000 euro 
Valoare totală a proiectului: 5 mil euro 

 

4.4-  Investițiile în educație, în formare, 
inclusiv în formare profesională pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare   

Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 7 mil euro 
 
Valorile minime – maxime pe tipuri de 
investiții vor fi detaliate în ghidul 
specific. 

Axa prioritară 5   
- Îmbunătățirea 
mediului urban și 
conservarea, 
protecția și 
valorificarea 
durabilă a 
patrimoniului 
cultural 

5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 

Valoare minimă 100 000  euro 
Valoarea maximă a proiectuluiprivind 
conservarea și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural este de 5 milioane 
euro.  
În cazul obiectivelor de patrimoniu 
înscrise pe lista UNESCO, valoarea 
maximă a proiectului este de 10 milioane 
euro. 

 

5.2 Realizarea de acțiuni destinate 
îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 
a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
aerului și promovării măsurilor de reducere 
a zgomotului 

Valoare minimă eligibilă:  100 000 euro 
 
Valoare totală a proiectului: 5 mil euro 

Axa prioritară 6   
- Îmbunătățirea 
infrastructurii 
rutiere de 
importanță 
regională 

6.1 Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale; 
 

Valoare minimă eligibilă: 1 mil euro  
 
Valoare maximă eligibilă: 50 mil euro* 
 
*cu exceptia proiectelor realizate în 
parteneriat pe teritoriul mai multor 
județe unde valoare maximă eligibilă 
este de 69, 5 mil. euro 
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Axa prioritară Prioritatea de investiţii Limitele minime şi maxime a valorii 
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este cazul) 

Axa prioritară 7: 
Diversificarea 
economiilor locale 
prin dezvoltarea 
durabilă a 
turismului 

7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile 
ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea 
potențialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone 
care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și 
sporirea accesibilității și dezvoltarea 
resurselor naturale și culturale specifice 

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro 
Valoare totală a proiectului: 5 mil euro 

Axa prioritară 8 
- Dezvoltarea 
infrastructurii 
sanitare şi sociale 

8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială 
prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  
sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale 

Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă : 17 mil euro 
 
Valorile minime – maxime pe tipuri de 
investiții vor fi detaliate în ghidul 
specific. 
 
Cu excepţia componentei privind 
spitalele regionale care sunt proiecte 
majore 
 

Axa prioritară 9 
- Sprijinirea 
regenerării 
economice și 
sociale a 
comunităților 
defavorizate  din 
mediul urban 

9.1 Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea  comunităţii 

Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 5 mil euro 

Axa prioritară 10 
- Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale 

10.1 Investițiile în educație și formare, 
inclusiv în formare profesională pentru 
dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare 

Valoare minimă eligibilă : 100 000 euro 
Valoare maximă eligibilă: 17 mil euro 
 
 
Valorile minime – maxime pe tipuri de 
investiții vor fi detaliate în ghidul 
specific. 

Axa prioritară 11 - 
Extinderea 
geografică a 
sistemului de 
înregistrare a 
proprietăţilor în 
cadastru şi cartea 
funciară 

11.1 Consolidarea capacității instituționale 
și o administrației publică eficientă 

 NA 

 
NOTA: Pentru fiecare axă prioritară/prioritate de investiții/operațiune, contribuția beneficiarilor la 
cheltuielile eligibile va fi detaliată în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte. 

 


