Oportuniăţi 2016 - 2023

“Resita poate atrage peste 70 de milioane de
euro prin fonduri europene in urmatoarea
perioada”

Atunci când nevoile sunt clar definite, pot fi identificate și
resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi. Din
fericire, resursele pentru investiții sunt mai ușor de identificat
decât nevoile. Banca Mondială a identificat pentru Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice principalele
resurse pentru investiții de capital în perioada de implementare
2014-2023 (vedeți tabelul de mai jos).

Reşiţa, ca şi reşedinţă de judeţ-administraţie publică locală, este eligibilă în perioada
următoare 2016-2020, pentru peste 70 de milioane de euro, doar din fondurile structurale, în
principiu pe Programul Operaţional Regional, (POR) fără a pune în clacul şi alt gen de finanţări
cum ar fi Programul de Cross-Border cu Serbia, programe de cooperare regională oferite direct
de la Bruxelles de Comisia Europeană sau diverse granturi acordate de diferite Guverne
(Programul Norvegian, Programul Elvetian, etc).
Un proiect de acţiune pentru dezvoltarea unui oraş precum Reşiţa, presupune o programare
multianuală clară, de preferat pe ciclul financiar european, a fondurilor disponibile pentru
investiții de capital. Practic, cea mai bună strategie în momentul de față este complementarea,
coordonarea și armonizarea investițiilor făcute de la bugetul de stat și din bugetele locale cu
investițiile făcute prin intermediul programelor operaționale europene.
Programul Operational Regional (POR) gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale şi
Administraţiei Publice (MDRAP) şi de Agenţia de Dezvoltare Vest (ADR), ca organism
intermediar, reprezintă principala oportunitate pentru dezvoltarea orasului Resita in
următoarea perioadă financiară.
Pe POR, Primăria din Reşiţa este eligibilă pentru:








Axa Prioritară 3: “Eficiență energetică în clădiri publice” 300 de mil euro
Axa Prioritară 4: “Sprijinirea dezvoltării urbane” 2.654 de mil euro
Axa Prioritară 5: “Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului
cultural” 300 mil euro
Axa Prioritară 6 se adresează CJ-urilor, însă Primăria poate fi partener
“Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală” 900 mil
euro
Axa Prioritară 7: “Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului” 95 mil euro
Axa Prioritară 8: “Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale” 400 mil. Euro




Axa Prioritară 9: “Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților
defavorizate din mediul urban” 90 mil euro
Axa Prioritară 10 “Dezvoltarea infrastructurii educaționale” 340 mil euro

După cum se vede din lista de oportunități, foarte multe domenii vin în întâmpinarea
dorințelor cetățenilor Reșiței. Aceste dorințe pot fi împlinite prin realizarea de proiecte, care
să dezvolte facilități pentru cetățeni și în folosul cetățenilor Reșiței, tocmai pentru a crea
dezvoltarea și bunăstarea orașului.pj
Planul de acţiune pentru Primăria Reşiţa a fost construit pe baza acestor oportunităţi pentru
perioada 2016-2023.

