Programul
Transnațional Dunărea

INFORMAŢII SINTETICE DESPRE PROGRAM
Aria de cooperare – 14 state:
Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania (landurile Baden
Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, România, Slovenia, Slovacia,
Bosnia si Hertegovina, Muntengru, Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska,
Odessa).
Excepții:
Instituțiile germane și ucrainene localizate în afara ariei eligibile (în sensul
înregistrării legale) sunt eligibile dacă:
- au competențe în aria eligibilă (de ex. ministere, agenții federale, instituții
naționale de cercetare înregistrate în afara ariei eligibile);
- îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate;
- implementează activitățile care sunt în beneficiul ariei programului.

Important:
Întregul teritoriu al României este eligibil (inclusiv zona Văii Jiului)

Bugetul programului:
Buget total: 274.578.077 euro
Buget FEDR: 202.095.405 euro
(accesibil statelor membre UE, printre care și România)
Din care:

IPA

FEDR

Confinanţare
naţională
(State Membre
UE)

202.095.405

42. 653. 480

19.829.192

Buget total*

TOTAL

262.989.835, 60

ENI

10.000.000

Confinanţare
naţională
(State
Nemembre UE)

3.499.269, 20

Obiectivul strategic general al
programului

Programul Transnațional Dunărea 20142020 finanțează proiecte implementate de
un parteneriat transnațional extins care
au ca obiectiv îmbunătățirea politicilor
publice și a cooperării instituționale.

Axele prioritare ale programului:

Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor
apeluri publice de propuneri de proiecte, în perioada 2015-2020.
Toate apelurile de propuneri de proiecte au fost deja lansate.
Rezultate pentru România:
❖ 205 organizații din România participă în proiecte aprobate, dintre
care 20 Parteneri Lideri.
❖ bugetul total contractat de partnerii români se ridică la valoarea de
28.783.547,21 euro.

Există discuții pentru lansarea unui nou apel în viitorul apropiat (nu s-a
luat încă o decizie)

Programul Transnațional Dunărea finanteaza proiecte
de cooperare care:
• dezvoltă capacitatea instituțională pentru a
asigura transferul de cunostințe
• pregătesc noi investiții
• dezvoltă un cadru comun pentru
implementarea de politici în diverse domenii
• susțin armonizarea politicilor în diverse
domenii de activitate
• dezvoltă soluții inovative la probleme
comune

Condiții de îndeplinit pentru un proiect de succes:

•
•
•
•
•
•
•

Caracter transnațional real
Abordare orientată către schimbare
Dezvoltare sustenabilă
Rezultate durabile și transferabile
Abordare teritorială integrată
Parteneriat corespunzător
Eficiență comparativ cu resursele mobilizate

Condiții de eligibilitate:
Proiectele de cooperare transnatională trebuie să aibă următoarele
caracteristici:
▪

Parteneri din minim 3 state participante în program. Nu există număr
maxim de parteneri, dar trebuie să se țină cont de caracterul
transnațional al proiectelor.

Partenerul Lider trebuie să fie dintr-un stat membru UE.
▪ Dezvoltare, implementare, finanțare și personal cu aportul tuturor
partenerilor;
▪ Caracter transnațional al acțiunilor;
▪ Acțiuni pre-investiționale

Nu se finanțează investiții mari, eventual doar proiecte pilot.

Beneficiari eligibili
•
•
•
•
•

Autorități locale/regionale/naționale;
Organisme de drept public (de ex. institute, universități);
Grupări Europene de Cooperare Teritorială (GECT);
Organizații internaționale;
Organisme private, inclusiv IMM-uri.

Ratele de cofinanțare
(pentru statele membre):

❑ 85% FEDR (fond nerambursabil)

❑ 15% cofinanțare națională, din care 13% este acordat ca sprijin de la bugetul de
stat
Cofinanțarea națională poate sa fie publică sau privată.

Se acordă de către MLPDA avans din cofinanțare!

Sprijin financiar de la bugetul de stat
(cofinanțarea de 13%)
OG nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe
nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul
"Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014 – 2020, cu
modificările și completările ulterioare
Art.8, alin.(1) din cadrul normelor metodologice
menționează […] ,,se acordă plăţi în avans din cofinanţarea
de la bugetul de stat al României pentru proiectele aferente
apelurilor deschise […] c) pentru Programul Transnaţional
Dunărea, un procent de 40% din valoarea eligibilă a
contractului de cofinanţare încheiat între Autoritatea
naţională şi beneficiarii lideri/ parteneri din România”.

Pentru acest program, MLPDA îndeplinește rolul de
Autoritate Națională și Punct Național de Contact
În această calitate, persoanele responsabile din cadrul
DGCTE/SANPE realizează mai multe tipuri de activități:
-

Reprezintă interesul național și al beneficiarilor români în raport cu
Autoritatea de Management/Secretariatul Comun a programului și celelalte
state partenere

-

Sprijină potențialii beneficiari și beneficiarii din România în procesul de
depunere și implementare a proiectelor transnaționale finanțate din acest
program

-

Reprezintă programul în raport cu alte instituții, de exemplu prin oferirea de
informații legate de oportunitățile de finanțare, participarea la evenimentele
organizate de diferite organizații, participarea în grupuri comune de lucru,
etc...

-

Încheie contracte de cofinanțare cu beneficiarii români (alții decât cei finanțati
integral de la bugetul de stat) în vederea asigurării sprijinului financiar de la
bugetul de stat

În calitatea sa de Autoritate Națională, MLPDA a susținut, în perioada de
pregătire a programului curent, modalități de simplificare a sarcinii
administrative pentru beneficiari, după cum urmează:
•

introducerea posibilității de raportare a cheltuielilor de personal, fie pe
baza unei rate forfetare de 20% din costurile directe, fie pe bază de costuri
reale. Astfel, pentru cei care optează pentru rata forfetară, s-a eliminat
necesitatea de prezentare a documentelor justificative pentru aceasta
grupa de cheltuieli;

•
•

introducerea aplicației și a raportărilor online;
introducerea costurilor de pregătire a proiectelor (în sumă fixă de 17.500
euro/proiect).

După aprobarea programului (septembrie 2015) și până în prezent,
Autoritate Națională, din MLPDA a realizat următoarele activități:
•
•
•
•
•
•
•

•

organizarea unei serii ample de evenimente de promovare a fiecărui apel de propuneri de
proiecte în parte (evenimente desfășurate în diferite orașe ale țării, pentru asigurarea
accesului cât mai facil a cât mai multor persoane/instituții interesate);
organizarea de evenimente de sprijin destinate Partenerilor Lideri și partenerilor din proiecte
(legate de implementarea acestora);
desfășurarea de ședințe de sprijin pentru îmbunătățirea aplicațiilor respinse, în vederea
îmbunătățirii și redepunerii acestora;
sprijinirea permanentă via e-mail, telefon, întâlniri la solicitarea beneficiarilor, pentru
realizarea unor propuneri de proiecte cât mai de calitate;
participarea activă în rețeaua Punctelor Naționale de Contact, menită să faciliteze găsirea de
parteneri noi pentru idei de proiecte promovate de beneficiari români sau din celelalte state;
participarea, pe bază de invitație, la evenimentele organizate de alte instituții, în scopul
promovării oportunităților de finanțare oferite de Programul Transnațional Dunărea;
gestionarea procesului de încheiere și implementare a contractelor de cofinanțate încheiate
între beneficiarii români și MLPDA, în baza OG nr. 29/2015. România este unul dintre cele 3
state din totalul de 14, care oferă acest sprijin beneficiarilor naționali, precum și asigurarea
avansului din cofinanțare;
realizarea în mod gratuit a Controlului de Prim Nivel de către Direcția Control de Prim Nivel
din Cadrul MLPDA.

Proiectul Danube Strategy Point
În cadrul DGCTE/SANPE se implementează, în parteneriat cu Primăria
Viena, proiectul Danube Strategy Point - A Secretariat for the Danube
Region în valoare de 3.686.766 euro (din care MLPDA are un buget de
1.051.420 euro).
Obiectivul proiectului este de a sprijini guvernața Strategiei UE pentru
Regiunea Dunării (Coordonatori Naționali, Coordonatori de Arii Prioritare,
Președinția în exercițiu, Comisia Europeană) în coordonarea aspectelor
orizontale privind comunicarea, consolidarea capacității, monitorizarea
evluției, evaluarea rezultatelor și transferul de bune practici la nivelul
macro-strategiei.

Perspective pentru perioada
2021-2027
• Programul Transnațional Dunărea va fi
continuat cu aceeași arie eligibilă (tot
teritoriul pentru România)
• În prezent, procesul de programare și
planificare a noului program se află în
plină desfășurare.

Autoritatea Națională și
Punctul Național de Contact din România
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană
Camelia Coporan, Director General
camelia.coporan@mlpda.ro

Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene
Alina Mihalache, consilier
alina.mihalache@mlpda.ro
Simona Arghire, consilier
simona.arghire@mlpda.ro
Tel: +40372 111 305
Fax: +40372 111 456
Website: www.mlpda.ro, www.interreg-danube.eu

Mulțumim pentru atenție!

