PLAN DE ACȚIUNE SDD

EDUCAȚIE

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

Stigmatizarea
unităților școlare
din Mun.Giurgiu
Rezultate slabe
înregistrate la
examenele
naționale
Diferențe mari de
dotări și
infrastructură între
unitățile școlare
existente

Campanie de conștientizare a rezultatelor
Program Operational
bune obținute de elevii școlilor locale, Capital Uman (POCU)
Național
participări la olimpiade

OP 4 „O Europă mai socială” - Propunere
Logică Intervenției - Educație

-

Încurajarea
învățământului
de
tip
Program Operational
StepbyStep și after-school prin organizarea Capital Uman (POCU)
Național
de programe specifice

OP 4 „O Europă mai socială” - Propunere
Logică Intervenției - Educație

-

Număr insuficient de
creșe

Construire creșă de stat în Municipiul Programul Operațional
Național
Regional (POR)
Giurgiu, județul Giurgiu

Număr insuficient
unități de
învățământ școlare
și preșcolare

Dotarea unităților școlare mai puțin aliniate
Europa
la standardele educaționale și digitale din Digitala/Digital Europe Comisie
sfera învățământului

Reparații capitale/curente ale unităților
Programul Operațional
școlare existente și construirea de noi Regional (POR)
Național
unități de învățământ
Modernizarea școlilor și a instituțiilor de Programul Operațional
Dezvoltare Teritorială Național
învățământ complementare
Integrată (PODTI)
Curs - Dobândirea
sau dezvoltarea
competentelor
de
conducere,
de Program Operațional
Național
relaționare, de îndrumare și de control al Capital Uman (POCU)
cadrelor didactice

Formarea
profesorilor în sfera
relaționării
emoționale cu elevii
și îndrumării
vocaționale a
acestora

Organizarea unor cursuri de îmbunătățire a
interacțiunii profesor - elev

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

Organizarea unor cursuri de tip WEBINAR
pentru cadrele didactice

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

Îmbunătățirea competențelor personalului
didactic din învățământul pre-universitar în
vederea
promovării
unor
servicii
educaționale de calitate orientate pe
nevoile elevilor și a unei școli inclizive

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Digital
Transformation
of
Learning
Education/Transformarea
digitală
a
educației
OP 1 „O Europa mai Inteligentă” - Propunere
Logica Intervenției -Cercetare-dezvoltareinovare,ITC și IMM

and

OS FSE➕Îmbunătățirea calității, eficacității și a
OP 4 „O Europă mai socială” - Propunere relevanței sistemului de educație și formare pentru
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de
Logică Intervenției - Educație
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale
OS FSE➕Îmbunătățirea calității, eficacității și a
OP 4 „O Europă mai socială” - Propunere relevanței sistemului de educație și formare pentru
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de
Logică Intervenției - Educație
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale
Municipii reședință de județ și orașe similare (peste
OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
47.000 locuitori)
săi”
OS FSE➕Îmbunătățirea calității, eficacității și a
OP 4 „O Europă mai socială” - Propunere relevanței sistemului de educație și formare pentru
Logică Intervenției - Educație
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale
OS FSE➕Îmbunătățirea calității, eficacității și a
OP 4 ”O Europă mai socială” - Propunere relevanței sistemului de educație și formare pentru
Logică Intervenției - Educație
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale
OS FSE➕Îmbunătățirea calității, eficacității și a
OP 4 ”O Europă mai socială” - Propunere relevanței sistemului de educație și formare pentru
piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de
Logică Intervenției - Educație
competențe cheie, inclusiv a competențelor digitale
v.2. Formarea (inițială și continuă) cadrelor didactice
pentru o educație incluzivă

Național

OP 4 „O Europă mai socială”
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Direcții
acțiune

Puncte slabe

Insuficiența
dotărilor din sfera
IT

EDUCAȚIE

Insuficienta
laboratoarelor
școlare

Nivel înalt de
absenteism și
abandon școlar

Adaptarea
sistemului
educațional la
cerințele pieței
muncii
Lipsa unor cursuri
vocaționale pe
meserii căutate în
zonă/Școli de
meserii
Coeziune socială

Tip
program

Proiecte propuse

Program finanțare

Dotarea unităților școlare cu deficiențe în
sfera TIC cu echipamente informatice noi

Program Operațional
Creșterea Inteligentă
și Digitalizare (POCID)

Național

OP 1 ”O Europa mai Inteligenta” - Propunere 5. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor
Logica Interventiei -Cercetare-dezvoltare- publice pentru societatea românească
inovare,ITC și IMM

Îmbunătățirea conținutului digital și a
infrastructurii TIC sistemice în domeniul
educației

Program Operațional
Creșterea Inteligentă
și Digitalizare (POCID)

Național

OP 1 ”O Europa mai Inteligenta” - Propunere
Logica Interventiei -Cercetare-dezvoltareinovare,ITC și IMM

Amenajarea și dotarea de noi laboratoare
științifice pentru populația școlară

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

Reducerea absenteismului și prevenirea
abandonului
școlar
prin
stimularea
integrării populației școlare din categoriile
marginalizate

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

Programul național de sprijin pentru
diminuarea părăsirii timpurii a școlii (Bani
de liceu)
Creșterea numărului de oferte educaționale
orientate pe formarea de competențe și pe
utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în
procesul
de
predare
(CURRICULUM
NAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
ȘI GIMNAZIAL)
Înființarea unei școli vocaționale/de
meserii cu profil de învățământ adaptate
nevoilor locale și pieței muncii
Oferirea de servicii de consiliere elevilor de
liceu
în
vederea
descoperirii
vocațiilor/meseriilor potrivite
Măsuri active pentru creșterea participării
populației preuniversitare din categorii
vulnerabile la programe de studii de licență

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

➖

OS FSE➕
5.v. Promovarea accesului egal la educație și
formare de calitate și favorabile incluziunii, precum
și completarea studiilor, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile defavorizate,
OP 4 ”O Europă mai socială” - Propunere începând de la educația și îngrijirea copiilor
Logică Intervenției - Educație
preșcolari, continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la învățământul
terțiar, precum și educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop
educațional pentru toți
OS FSE➕
5.v. Promovarea accesului egal la educație și
formare de calitate și favorabile incluziunii, precum
și completarea studiilor, precum și a absolvirii
acestora, în special pentru grupurile defavorizate,
OP 4 ”O Europă mai socială” - Propunere începând de la educația și îngrijirea copiilor
Logică Intervenției - Educație
preșcolari, continuând cu educația și formarea
generală și profesională și până la învățământul
terțiar, precum și educația și învățarea în rândul
adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop
educațional pentru toți
v.1. Creșterea accesului la educație și formare de
OP 4 „O Europă mai socială”
calitate și favorabile incluziunii.
iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței
sistemului de educație și formare pentru piața
muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor digitale

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

➖

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 ”O Europă mai socială” - Propunere
Logică Intervenției - Educație

➖

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

v.1. Creșterea accesului la educație și formare de
calitate și favorabile incluziunii.

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Diminuarea
șomajului

EDUCAȚIE

Posibilități limitate
de
formare/perfecționa
re/dezvoltare
vocațională pentru
adulți

Insuficiența
cooperării
transfrontaliere în
zona educației

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Dezvoltarea și implementarea unor cursuri
de
calificare/recalificare
în
scopul
integrării populației fără ocupație în câmpul
muncii.

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

Programe de ucenicie și stagii pentru
șomeri și persoane inactive, persoane de
etnie Romă, persoane din mediul rural

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

Europa
Digitala/Digital
Europe

Comisie

OP 1 ”O Europă mai inteligentă”

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO 4. A more social Europe implementing the
European Pillar of Social Rights'

Organizarea de cursuri de competențe
digitale avansate pentru lucrătorii existenți
și viitori lucrători
Organizarea unor cursuri de limbă
română/bulgară pentru adulții din zona de
frontieră în vederea creșterii mobilității pe
piața muncii și dezvoltării cooperării
bilaterale

OP 4 „O Europă mai socială”

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

iv.1. Actualizarea si adaptarea ofertei de educatie si
formare profesionala la cerintele pietei muncii
iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței
sistemului de educație și formare pentru piața
muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor digitale
OS4 Competențe digitale avansate

➖
iv. Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței
sistemului de educație și formare pentru piața
muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe
cheie, inclusiv a competențelor digitale

Cursuri pentru dobândirea de noi
competențe pentru populația aflată în
câmpul muncii

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

Creșterea cooperării populației școlare din
zona transfrontalieră prin alcătuirea unor
echipe mixte de cercetași cu atribuții în
sfera protejării mediului și biodiversității
din zona Dunării

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO 4. A more social Europe implementing the
European Pillar of Social Rights'

➖

➖

Susținerea de workshop-uri comune de
lucru între liceele transfrontaliere pe teme
privind protejare și creștere notorietății
biodiversității din zona transfrontalieră

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO2. A greener, low-carbon Europe by
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management

Dezvoltarea unei platforme de comune de
e-learning structurate pe nivele de studiu
între școlile/liceele din Giurgiu și
școlile/liceele din Ruse în vederea învățării
limbii române/bulgare

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO3. A more connected Europe by enhancing
mobility and regional ICT connectivity'

➖

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO2. A greener, low-carbon Europe by
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management

➖

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO 4. A more social Europe implementing the
European Pillar of Social Rights'

➖

Europa
Digitala/Digital
Europe

Comisie

OS 5 Implementarea, utilizarea optimă a
capacității digitale și intereoperabilitate

➖

Realizarea
proiect
științific
licee
transfrontaliere - instalarea de panouri de
mici dimensiuni de producere a energiei
electrice

Lipsa digitalizare
unități de
învățământ

Obiective de Politică (OP) UE

Schimburi
de
experiență
între
școli/licee/angajați pe termen lung prin
parteneriat public-privat
Integrarea tehnologiilor digitale în educație
prin dotarea unităților școlare cu
instrumente informatice specifice

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Lipsa unui cămin
pentru cazarea
elevilor din
proximitatea
municipiului

Proiecte propuse

Program finanțare

Construirea de cămine școlare destinate
cazării elevilor din proximitatea Mun.
Giurgiu în vederea facilitării accesului la
învățământ
Reabilitarea Palatului Copiilor din
Giurgiu, județul Giurgiu

Mun

Modernizarea Muzeului Județean din Mun
Giurgiu, județul Giurgiu

SPORT, CULTURĂ, TURISM

Instituții culturale și
sportive locale
degradate

Finalizarea și darea în funcțiune a bazinului
de înot
Amenajare și dotare complex muzeal
modern, cetate, parc și traseu pietonal
Reabilitarea și dotarea Clubului Sportiv
Școlar
Dotarea muzelor locale cu tehnici de
prezentare și expunere moderne, inclusiv
digitalizarea prezentărilor exponatelor

Lipsă instituții
culturale relevante

Locuri de agrement
și recreere
nedezvoltate în
acord cu nevoile
cetățenilor

Programul
Operațional Regional
(POR) /Programul
Operațional
Dezvoltare
TeritorialăIntegrată
(PODTI)
Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)/FEADR
Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)/FEADR
Programul
Operațional Regional
(POR)

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

Național
Național

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

➖

CPR 1 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” social, economic, și al mediului, a patromoniului
Dezvoltare regională și locală
cultural și a securității urbane
CPR 1 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” social, economic, și al mediului, a patromoniului
Dezvoltare regională și locală
cultural și a securității urbane

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

Național

CPR 1 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” social, economic, și al mediului, a patromoniului
Dezvoltare regională și locală
cultural și a securității urbane

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

Național

➖

➖

CPR 1 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” social, economic, și al mediului, a patromoniului
Dezvoltare regională și locală
cultural și a securității urbane
CPR 1 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” - social, economic, și al mediului, a patromoniului
Dezvoltare regională și locală
cultural și a securității urbane

Construire și dotare cinematograf

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

Reamenajare Grădina Aleii

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 2 ”O Europă mai verde” - Propunere b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii șia
Locică Intervenției - Mediu - domeniu biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
Biodiversitate
mediul urban și reducerea poluării

Organizarea unor întâlniri de lucru între
mediul public și cel privat în vederea
stabilirii și încurajării realizării de noi
investiții în sfera recreativă, de agrement și
petrecere a timpului liber (localuri, săli
evenimente
culturale,
săli
teatru,
cinematograf, infrastructură turism)

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

➖

Național

PO2. A greener, low-carbon Europe by
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management

➖

Național

OP 2 ”O Europă mai verde” - Propunere b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii șia
Locica Intervenției - Mediu - domeniu biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării
Biodiversitate

Valorificarea
insuficientă a
resurselor turistice

Realizarea unor prezentări bilingve ale
situri-lor Natura 2000 și Ramsar ce pot fi
vizitate în proximitatea orașelor Giurgiu Ruse

INTERREG RO-BG
2021-2027

Lipsă spații
recreative și de
agrement

Amenajarea de noi parcuri și spații de joacă
pentru copii

Programul
Operațional Regional
(POR)/FEADR

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

SPORT, CULTURĂ, TURISM

Amenajarea luciului de apă disponibil în
vederea încurajării dezvoltării pescuitului
sportiv
Lipsa unor
Dezvoltarea
unui
concept
de
evenimente locale
festival/eveniment
de
amploare
în
cu impact
parteneriat public -privat care să atragă
local/național/intern atât turiștii în tranzit, cât și populația
transfrontalieră
ațional
Valorificarea resurselor naturale, culturale
și istorice din zona de frontieră prin trasarea
unor circuite turistice comune Giurgiu-Ruse
cu rol în păstrarea vizitatorilor în zonă pe o
perioadă mai lungă

Valorificarea
insuficientă a
vecinătății cu
Bulgaria, fluviul
Dunărea

Patrimoniu istoric
nevalorificat

Lipsa mijloace de
promovare

Neexploatarea
posibilității de
dezvoltare a unui
brand local

Program finanțare

Tip
program

FEADR/Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 2 ”O Europă mai verde” - Propunere b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii șia
Locica Intervenției - Mediu - domeniu biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
Biodiversitate
mediul urban și reducerea poluării

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni”

➖

Național

PO 5. Europe closer to citizens by fostering
the sustainable and integrated development
of urban, rural and coastal areas and local
initiatives'

➖

INTERREG RO-BG
2021-2027

Realizarea unui proiect comun de mapare a
biodiversității din zona Giurgiu-Ruse

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

Trasarea unor rute turistice tematice
comune pe malurile Dunării

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

Amenajarea
falezei
Dunării
pentru
promenadă și activități de agrement

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

Dezvoltarea unui circuit turistic Natura
2000 (RO) - Ramsar (BG)

INTERREG RO-BG
2021-2027

Valorificarea obiectivelor istorice de
interes local prin restaurarea și amenajarea
spațiilor din proximitatea acestora

Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Creștere
Inteligentă și
Digitalizare (POCID)
Programul
Operațional Regional
(POR)

Dezvoltarea unui sistem digitalizat de
informare, semnalizare și orientare turistică
Conceperea unor noi materiale de
promovare și suveniruri în acord cu brandul
local
Creșterea notorietății Mun Giurgiu și
implicit a resurselor culturale și turistice
prin dezvoltarea unui brand local
reprezentativ

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

Național

Național

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

PO2. A greener, low-carbon Europe by Orientations - 5. Greener, low carbon economy
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management
PO2. A greener, low-carbon Europe by Orientations - 5. Greener, low carbon economy
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management
OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

➖

PO2. A greener, low-carbon Europe by Orientations - 5. Greener, low carbon economy
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management
CPR 1 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” social, economic, și al mediului, a patromoniului
Dezvoltare regională și locală
cultural și a securității urbane
OP 1 ”O Europa mai Inteligenta” - Propunere 5. CREȘTEREA GARDULUI DE DIGITALIZARE A
Logica Interventiei -Cercetare-dezvoltare- SERVICIILOR PUBLICE PENTRU PIAȚA ROMÂNEASCĂ
inovare,ITC și IMM

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

➖

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

➖

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Creșterea numărului
de turiști

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Extinderea numărului de facilități de cazare

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO1. A smarter Europe by
innovative
and
smart
transformation

Programul
Operational Asistenta
Tehnica (POAT)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

➖

Programul
Operational Asistenta
Tehnica (POAT)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

➖

Dezvoltarea unor programe de promovare a
potențialului turistic din zonă

Realizarea unui complex de agrement

ECONOMIE

Dezvoltarea
structurilor turistice
și de recreere

Stimularea mediului
de afaceri local

Realizarea de campanii de informare a
agenților economici locali cu privire la
oportunitățile de finanțare în vederea
diversificării
activității
curente
și
dezvoltarea de noi arii economice de
(unități de cazare, unități de servire a
mesei, centre sporturi nautice, realizare
suveniruri)
Program de informare și conștientizare a
mediului de afaceri/producătorilor locali cu
privire la posibilitățile de dezvoltare și
beneficiile înființării unor structuri de tip
asociativ, grupuri de acțiune locală
Oferirea de facilități fiscale/administrative
operatorilor economici ce inițiază noi idei
de afaceri în domeniile de interes: structuri
de cazare, localuri, locuri de petrecere a
timpului liber, locuri de agrement, centre
activități nautice
Îmbunătățirea competitivității economice
prin creșterea productivității muncii în IMMuri, în sectoarele competitive identificate
în SNC
Sprijinirea creșterii valorii adăugate
generate de sectorul TIC şi a inovării în
domeniu prin dezvoltarea de clustere
Identificarea unui spațiu disponibil și
transformarea sa în business hub pentru IMM
și start-up-uri
Oferirea
de
finanțări
pentru
internaționalizarea
activităților
existente/export produse și servicii ale
companiilor ce își desfășoară activitatea în
mun Giurgiu

Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)/Programul
Operațional
Dezvoltare Teritorială
Integrată (PODTI)

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

1. promovarea dezvoltării integrate în domeniul
social, economic și al mediului, a patrimoniului
cultural și a securității în zonele urbane
1. promovarea dezvoltării integrate în domeniul
social, economic și al mediului, a patrimoniului
cultural și a securității în zonele urbane
1. promovarea dezvoltării integrate în domeniul
social, economic și al mediului, a patrimoniului
cultural și a securității în zonele urbane

promoting
economic

➖

9. Consolidarea competitivității economiei românești

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 1 „O Europă mai inteligentă”

Program Operațional
Creșterea Inteligentă
și Digitalizare (POCID)

Național

OP 1 „O Europă mai inteligentă”

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 1 „O Europă mai inteligentă”

9. Consolidarea competitivității economiei românești

➖
➖

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Agricultură
sustenabilă

ECONOMIE

Valorificarea
resurselor oferite
de vecinătatea cu
fluviul Dunărea

Nevoia de
colaborare în
vederea
creșterii
competitivității

Nevoia de inovare

Optimizarea
serviciilor publice

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Creșterea
ocupării
prin
susținerea
întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană

Program Operational
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Promovarea trecerii de la agricultura
convențională la cea ecologică

Fonduri Norvegiene

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Construirea unei platforme agricole pentru
depozitarea și prelucrarea cerealelor,
legumelor și fructelor

FEADR/Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

Dezvoltarea unor structuri asociative
transfrontaliere
pentru
valorificarea
posibilităților de creare a unor centre
sportive nautice pe malurile Dunării

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

Dezvoltarea
unui
platforme
de
matchmaking
bazată
pe
specificul
activităților economice din orașele Giurgiu
și
Ruse,
în
scopul
creșterii potențialului economic prin
cooperarea celor două medii de afaceri.
Creșterea competitivității mediului de
afaceri prin formarea de clustere
transfrontaliere
Înființarea unor centre de transfer
tehnologic dedicate specializării inteligente
la nivelul specificului mediului de afaceri
din Giurgiu și Ruse.

INTERREG RO-BG
2021-2027

INTERREG RO-BG
2021-2027
INTERREG RO-BG
2021-2027

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

Municipii resedinta de judet și orașe similare (peste
47.000 locuitori)
SMEs Growth - Green Innovation & Blue Growth

➖

➖

A smarter Europe by promoting innovative
and smart economic transformation' ('PO 1')

➖
A smarter Europe by promoting innovative and smart
economic transformation (PO 1)

Național

PO1. A smarter Europe by
innovative
and
smart
transformation

promoting
economic

Național

PO1. A smarter Europe by
innovative
and
smart
transformation

promoting A smarter Europe by promoting innovative and smart
economic economic transformation (PO 1)

Național

PO1. A smarter Europe by
innovative
and
smart
transformation

promoting
economic

A smarter Europe by promoting innovative and smart
economic transformation (PO 1)
9.
Consolidarea
româneștiI

competitivității

Creșterea transferului de cunoștințe,
tehnologie și personal cu competențe CDI
între mediul public de cercetare și cel privat

Programul
Operațional Creștere
Inteligentă și
Digitalizare (POCID)

Digitalizarea instituțiilor publice în scopul
eficientizării proceselor și reducerea
birocrației

Programul
Operațional Creștere
Inteligentă și
Digitalizare (POCID)

Național

OP 1 „O Europă mai inteligentă”

Modernizare și dotare cămin pentru bătrâni

Programul
Operațional Ajutarea
Persoanelor
Dezavantajate (POAD)

Național

OP 4 ”O Europă mai socială”

➖

Sprijinirea reintegrării bătrânilor în viața
socială a comunității prin derularea unor
acțiuni de voluntariat, programe de tip un
copil - un bunic,

Programul
Operațional Ajutarea
Persoanelor
Dezavantajate (POAD)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

➖

Organizarea de cursuri de formare pentru
îngrijitori bătrâni la domiciliu

Programul
Operațional Ajutarea

Național

OP 4 ”O Europă mai socială”

➖

D
E
Z
V
O
L
T
A
R
E
S
O
CI
A
L
Ă

Infrastructură
deficitară și servicii
sociale pentru
bătrâni

Proiecte propuse

Național

OP 1 „O Europă mai inteligentă”

economiei

5. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor
publice pentru societatea românească

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

Persoanelor
Dezavantajate (POAD)
Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” - Investiții în infrastructura educațională, socială,
sănătate, incluziune, ocupare
Dezvoltare regională și locală

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO 4. A more social Europe implementing the
European Pillar of Social Rights'

➖

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO 4. A more social Europe implementing the
European Pillar of Social Rights'

➖

Programul National de
Sănătate (PNS)

Național

"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” sanatate, incluziune, ocupare"
Dezvoltare regională și locală

Programul National de
Sănătate (PNS)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

➖

Programul National de
Sănătate (PNS)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

➖

Înnoirea parcului auto - Serviciu Județean
de Ambulanță Giurgiu

Programul National de
Sănătate (PNS)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” - "Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"
Dezvoltare regională și locală

Digitalizarea unităților sanitare din GiurgiuRuse în vederea facilitării accesului
populației locale la serviciile medicale
transfrontaliere

Europa
Digitala/Digital
Europe

Comisie

OS 5 Implementarea, utilizarea optimă a
capacității digitale și intereoperabilitate

Îmbunătățirea nivelului de competențe al
profesioniștilor din sectorul medical

Programul de
Cooperare
Elvețiano-Român

Național

Oferirea de facilități fiscale/administrative
medicilor
și
cadrelor
medicale
(asistenți/tehnicieni, etc.) ce aleg să se
relocheze/profeseze în mun. Giurgiu, care
au rezultate medicale excepționale

Programul
Operațional Capital
Uman (POCU)

Național

OP 5 ”O Europă mai aproape de cetățeni” Dezvoltare regională și locală

Modernizare căi acces către casele de tip
familial ”Andrei” și ”Mihaela”

Programul
Operațional
Transporturi (POT)

Național

OP3 ”O Europă mai conectată” - Transporturi

Racordarea caselor de tip familial ”Andrei”
și ”Mihaela” la rețeaua de gaze și rețeaua
de canalizare

FEADR/Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 5 ”O Europă mai apropiată de cetățenii
săi” - Dezvoltare regională și locală

Servicii sociale și socio-medicale pentru
persoane vârstnice

Migrația forței de
muncă

Dezvoltarea unui pachet comun de soluții
socio-economice
pentru
sprijinirea
populației transfrontaliere Giurgiu-Ruse
Dezvoltarea unei platforme on-line de
angajare cu oferte din cele 2 orașe vecine și
proximitatea lor în vederea creșterii
mobilității pe piața muncii
Reabilitarea și dotarea unităților medicale
cu deficiențe în aceste sectoare

Infrastructură
medicală deficitară

Creșterea calității
serviciilor
medicale

Infrastructură
socială deficitară

Realizarea de cursuri de instruire pentru
personalului
medical
în
domeniul
managementului calității și riscurilor din
unitățile sanitare
Înființarea unui nou cabinet stomatologic
de stat în vederea facilitării accesului
populației cu venituri reduce la servicii
medicale

➖

➖

Servicii socio-medicale

➖
"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Reabilitarea, modernizarea și reabilitarea
energetică a locuințelor sociale degradate

FEADR/Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 2 ”O Europă mai verde” - Energie

➖

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 ”O Europă mai socială”

➖

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

DEZVOLTARE SOCIALĂ

Dezvoltarea unui program de sprijinire a
familiilor defavorizate și populației cu risc
de sărăcie care să cuprinde oferirea de
mese calde zilnice
Stoparea violenței domestice în familiile
defavorizate

Insuficiența
resurselor pentru
sprijinirea
populației cu risc
crescut de sărăcie,
din zone
marginalizate sau
excluse social

Reducerea numărului de comunități
marginalizate (non-rome) aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială
Asistență tehnică
dezavantajate

pentru

persoanele

Precaritate materială de bază/
materialelor școlare pentru copii

Lipsa

Lipsa implicării
pentru reducerea

Programul
Operațional
Ajutorarea
Persoanelor
Dezavantajate (POAD)
Programul
Operațional
Ajutorarea
Persoanelor
Dezavantajate (POAD)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"
"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"
"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"

"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"

"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"

Creșterea gradului de acoperire cu servicii
sociale

Programul
Operațional Regional
(POR)

Consiliere
profesională
persoanelor dezavantajate

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor
(inclusiv NEET)

Modernizarea instituțiilor pieței forței de
muncă
Îmbunătățirea nivelului de competențe
profesionale și creșterea gradului de
ocupare a șomerilor și persoanelor inactive,
persoanelor de etnie romă, persoanelor din
mediul rural
Stimularea mobilității și subvenționarea
locurilor de muncă pentru șomeri și
persoane inactive, persoane de etnie Romă,
persoane din mediul rural

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

Municipii resedinta de judet și orașe similare (peste
47.000 locuitori)

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

Înființarea de întreprinderi sociale în scopul
combaterii disparităților sociale

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 5 „O Europă mai apropiată de cetățenii
săi”

și

familială

Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri

Diminuarea
șomajului

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Obiective de Politică (OP) UE

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"

3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor
(inclusiv NEET)
Național

OP 4 „O Europă mai socială”
3. Valorificarea potențialului economic al tinerilor
(inclusiv NEET)
"Investitii in infrastructura educationale, sociala,
sanatate, incluziune, ocupare"

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

disparităților
sociale

INFRASTRUCTURĂ, URBANISM ȘI MEDIU

Perfecționarea
forței de muncă

Insuficienta
dezvoltare a
transportului
transfrontalier

Creșterea numărului de angajați care
beneficiază de instrumente, metode,
practici etc. standard de management al
resurselor umane şi de condiții de lucru
îmbunătățite

Program Operațional
Capital Uman (POCU)

Național

OP 4 „O Europă mai socială”

Dezvoltarea unui traseu de transport public
între Giurgiu (RO) și Ruse (BG)

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

PO3. A more connected Europe by enhancing
mobility and regional ICT connectivity'

Național

PO3. A more connected Europe by enhancing
mobility and regional ICT connectivity'

Național

PO3. A more connected Europe by enhancing
mobility and regional ICT connectivity'

Trasarea unor linii navale de transport în
comun între Giurgiu și Ruse în vederea
creșterii mobilității locuitorilor de la granițe
Digitalizarea sistemelor de trecere a
frontierei în vederea
Giurgiu-Ruse în
vederea îmbunătățirii condițiilor de trecere
a graniței
Dezvoltarea unei campanii comune de
conștientizare a speciilor de păsări și plante
protejate/pe cale de dispariție din zona
transfrontalieră

Reconnect the cross-border wildlife by
reconecting the green areas

Protejarea mediului

Community green energy - realizarea unui
ghid de bune practici privind dezvoltarea și
managerierea unor sisteme proprii de
obținere a energiei
Conservarea biodiversității
transfrontalieră Giurgiu-Ruse

din

zona

Desfășurarea de acțiuni de refacere și
protejare a habitatelor naturale de pe
malurile Dunării
Dezvoltarea și implementarea planului de
management a bazinului fluviului Dunăre
Desfășurarea de acțiuni de ecologizare a
malurilor Dunării și canalelor aferente de pe
teritoriul mun Giurgiu și dezvoltarea unui
sistem de management al deșeurilor

INTERREG RO-BG
2021-2027

INTERREG RO-BG
2021-2027

INTERREG RO-BG
2021-2027

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

Național

PO2. A greener, low-carbon Europe by
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management
PO2. A greener, low-carbon Europe by
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management
PO2. A greener, low-carbon Europe by
promoting clean and fair energy transition,
green and blue investment, the circular
economy, climate adaptation and risk
prevention and management

INTERREG RO-BG
2021-2027

Național

LIFE/INTERREG RO-BG
2021-2027

Comisie/N
ațional

LIFE/INTERREG RO-BG
2021-2027

Comisie/N
ațional

Nature&Biodiversity sub-programme

LIFE

Comisie

Nature&Biodiversity sub-programme

Nature&Biodiversity sub-programme

(iii bis) Promovarea adaptării la schimbare a
lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor, a
îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate,
precum și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat
care să reducă riscurile la adresa sănătății
Orientations - 4. Growth, competitiveness and
conectivity
Orientations - 4. Growth, competitiveness and
conectivity
Orientations - 4. Growth, competitiveness and
conectivity
Orientations - 5. Greener, low carbon economy

Orientations - 5. Greener, low carbon economy

Orientations - 4. Growth, competitiveness and
conectivity

Nature&Biodiversity sub-programme
Nature&Biodiversity sub-programme
Nature&Biodiversity sub-programme
Nature&Biodiversity sub-programme

LIFE

Comisie

Nature&Biodiversity sub-programme

Puncte slabe

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Împădurirea zonelor verzi valorificare și
nevalorificare din mun. Giurgiu

Programul
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)

Național

Modernizarea infrastructurii rutiere din
zonele intravilane noi ale mun. Giurgiu (NE,
NV)

Programul
Operațional Transport
(POT)

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată”

Modernizarea infrastructurii edilitare din
zonele intravilane noi ale mun. Giurgiu (NE,
NV)
Creșterea accesibilității zonelor cu o
conectivitate redusă la infrastructura
rutieră a TEN-T.

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată”

Extinderea rețelelor de utilități publice în
zonele defavorizate

Insuficienta
dezvoltare a
infrastructurii
rutiere și edilitare

Modernizarea, reabilitarea și dezvoltarea
sistemului de iluminat public

Amenajarea de noi locuri de parcare

Programul
Operațional Transport
(POT)
Programul
Operațional Regional
(POR)/Programul
Operațional
Dezvoltare Teritorială
Integrată (PODTI)
Programul
Operațional Regional
(POR)/Programul
Operațional
Dezvoltare Teritorială
Integrată (PODTI)
Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

Obiective de Politică (OP) UE

OP 2 ”O Europă mai verde”

OP 3 „O Europă mai conectată”

➖
3.3 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale
și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere
➖
3.2.1 Dezvoltarea rețelelor TEN-T centrală și globală
de transport rutier

Național

OP 5 ”O Europă mai apropiată de cetățenii
săi” - Dezvoltare regională și locală

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată”, , OP2 ”O
Eeuropă mai verde”

➖

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată”,

➖

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 2 ”O europă mai verde” - Mobilitate
urbană

Redimensionarea și modernizarea rețelei
publice
de
termoficare
în
scopul
eficientizării consumului de energie

PROGRAMUL
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)

Național

OP 2 ”O europă mai verde” - Energie

Reabilitarea și modernizarea liniei ferate
București - Giurgiu

Programul
Operațional Transport
(POT)

Național

PROGRAMUL
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)

Național

Extinderea și modernizarea rețelelor de
distribuție a energiei electrice.

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

v)Promovarea managementului durabil al apei

Amenajare piste biciclete între principalele
puncte de interes din municipiu (falezaatracții turistice-parcuri)

INF
RA
ST
RU
CT
UR
Ă,
UR
BA
NIS
M
ȘI
ME
DIU

INFRASTRUCTURĂ, URBANISM ȘI MEDIU

Direcții
acțiune

OP 3 ”O Europă mai conectată”,

OP 2 „O Europă mai verde”

2.1 Mobilitate națională, regional și locală
sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice,
inteligentă și intermodală, inclusive îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere
➖
3.3 Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale
și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor
climatice, inteligente și intermodale, inclusiv
îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității
transfrontaliere
2. Promovarea energiei din surse regenerabile

Direcții
acțiune

Proiecte propuse

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Reabilitarea rețelei publice de alimentare
cu apă prin înlocuirea sectoarelor de țevi
din azbociment
Facilitarea achiziționării și utilizării de
mijloace alternative de deplasare (scutere,
biciclete electrice prin oferirea de facilități
fiscale, administrative)

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 5 ”O Europă mai apropiată de cetățenii
săi” - Dezvoltare regională și locală

Național

OP 2 ”O europă mai verde” - Mobilitate
urbană

Construirea de parcări subterane și/sau
supraterane în zonele congestionate

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată”,

Național

OP 2 O europă mai verde - Mediu

Schimbări climatice

OP 2 „O Europă mai verde”

1.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea
emisiilor degaze cu efect de seră

Monitorizarea consumului de energie la
nivelul consumatorilor industriali

Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul de
Cooperare
ElvețianoRomân/Programul
Operațional
Dezvoltare Durabilă
(PODD)
Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)

OP 2 „O Europă mai verde”

1.1. Promovarea eficienței energetice și reducerea
emisiilor degaze cu efect de seră

Reabilitarea
existent

portului

Programul
Operațional Transport
(POT)

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată” - Transporturi

Amenajarea unui port pentru ambarcațiuni
mici

Programul
Operațional Transport
(POT)

Național

OP 3 ”O Europă mai conectată” - Transporturi

Amenajarea de locuri moderne
agrement pe canalele Dunării

Național

OP 2 ”O europă mai verde” - Mediu,
Mobilitate urbană

➖

Național

OP 2 ”O europă mai verde” - Mediu,
Mobilitate urbană

➖

Reabilitarea și modernizarea spațiilor verzi
și de joacă existente în Mun. Giurgiu

Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 2 ”O europă mai verde” - Mediu,
Mobilitate urbană

➖

Înființarea unui nou parc mai spațios
destinat activităților în aer liber: ciclism,
role, etc.

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

2.1 Mobilitate națională, regional și locală
OP 2 ”O europă mai verde” - Mediu, sustenabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice,
Mobilitate urbană
inteligentă și intermodală, inclusive îmbunătățirea
accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere

Amenajarea lacului Prietenia cu dotări
specifice petrecerii timpului în aer liber

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național

OP 2 O europă mai verde - Mediu

Puncte slabe

Risc de inundații

Optimizarea
consumului de
energie

Insuficienta
dezvoltare a
infrastructurii
portuare

Măsuri împotriva inundațiilor în municipiul
Giurgiu și zonele limitrofe

Reducerea consumului de energie în rândul
consumatorilor casnici

și

modernizare

de

Valorificarea potențialului turistic a Mun
Giurgiu conferită de vecinătatea fluviului
Dunărea prin amenajarea modernă a falezei

INFRAS
TRUCT
URĂ,
URBANI
SM ȘI
MEDIU

Insuficiență spații
verzi și de agrement

Programul
Operațional Regional
(POR)

Național
Național

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

v)Promovarea managementului durabil al apei
2.1.2.Reducerea emisiilor de carbonîn municipiile
reședință de județ și zona lor funcțională prin
intervenții bazate pe planurile de mobilitate urbană
durabilă
➖

3.2.8. Investiții în infrastructură și suprastructură
portuară situate pe rețeaua TEN-T central și globală
, inclusiv acces în porturi, investiții multimodale în
porturi și pentru îmbunătățirea conectivității
transfrontaliere
3.2.8. Investiții în infrastructură și suprastructură
portuară situate pe rețeaua TEN-T central și globală
, inclusiv acces în porturi, investiții multimodale în
porturi și pentru îmbunătățirea conectivității
transfrontaliere

➖

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

Program finanțare

Reconversia funcțională a terenurilor
contaminate, neecologizate în spații
verzi/spații pentru activități recreative și
de petrecere a timpului liber

Programul
Operațional Regional
(POR)

Slaba dezvoltare a
sistemului de
transport public

Dezvoltarea unei rețele hybride de
transport prin achiziționarea de autobuze
electrice ce vor favoriza diminuarea
emisiilor de CO2 și utilizarea transportului
public în defavoarea transportului personal

InvestEU + Programul
Operațional Transport
(POT)

Infrastructura
instituțiilor publice

Renovarea clădirilor publice și rezidențiale
în
vederea
asigurării/îmbunătățirii
eficienței energetice în funcție de
potențialul de reducere a consumului,
respectiv reducerea emisiilor de carbon

Inexistența unui
sistem de colectare
selectivă a
deșeurilor

Slaba digitizare a
instituțiilor
administrative
publice locale

Protecția mediului și
a sănătății

Realizarea unui sistem de colectare
selectivă a deșeurilor la nivelul Mun Giurgiu,
inclusiv amenajarea de platforme de
colectare pe întreg teritoriul
Achiziționarea de autospeciale
reciclarea selectivă a deșeurilor

pentru

Facilitarea înființării unei platforme de
valorificare a deșeurilor reciclabile și
reutilizabile
Digitalizarea serviciilor din APL Mun.
Giurgiu prin achiziționarea de echipamente
informatice specifice, inclusiv instruirea
angajaților în utilizarea resurselor digitale
Creșterea nivelului de colectare și epurare
a apelor uzate urbane, precum și a gradului
de asigurare a alimentării cu apa
potabilă a populației
Creșterea gradului de
conservare a biodiversității

protecție

și

Programul
Operațional Regional
(POR)
Programul
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)
Programul
Operațional Regional
(POR)
PROGRAMUL
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)
Programul
Operațional Creștere
Inteligentă și
digitalizare (POCID)
Programul
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)
Programul
Operațional
Dezvoltare Durabila
(PODD)

Tip
program

Național

Comisie/
Național

Național

Național

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii șia
biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării/ Regenerarea
spațiilor urbane degradate abandonate, reconversia
OP 2 ”O europă mai verde” - Schimbări funcţională a terenurilor virane degradate/
climatice și riscuri/Situri contaminate
neutilizate/ abandonate şi reincluderea acestora în
circuitul social/ economic sau ca rezervă de teren
pentru viitoare investiții la nivelul orașelor, în
vederea creării condiţiilor necesare pentru o
dezvoltare durabilă urbană.
2.1.2 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile
resedinta de judet si zona lor funcțională prin
InvestEU/OP 2 ”O Europă mai verde” intervenții bazate pe planurile de mobilitate urbana
mobilitate urbană
durabila
Îmbunătățirea eficienței energetice și consolidarea
clădirilor publice, în funcție de riscurile identificate,
OP 2 ”O europă mai verde” - Energie, OP 5 ”O potențialul de reducere a consumului de energie și
Europa mai apropiata de cetatenii săi”
aportul acestora la serviciile administrative/sociale
asigurate // 1.1. Promovarea eficienței energetice și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
b (vi) Promovarea tranziţiei către o economie
OP 2 ”O Europă mai verde” -Mediu - O circulară
economie circulară

Național

OP2 ”O Europă mai verde” - Schimbări Schimbări climatice și riscuri
climatice și riscuri - O economie circulară

Național

b (vi) Promovarea tranziţiei către o economie
OP 2 ”O Europă mai verde” -Mediu - O circulară
economie circulară
Cercetare-dezvoltare-inovare , ITC și IMM

Național

OP 1 ”O Europa mai Inteligentă”
v) Promovarea managementului durabil al apei

Național

Național

OP 2 „O Europă mai verde”

OP 2 „O Europă mai verde”

b (vii) Îmbunătățirea protecției naturii și a
biodiversității, a infrastructurii verzi în special în
mediul urban și reducerea poluării

Direcții
acțiune

Puncte slabe

Proiecte propuse

Digitalizare

Realizarea unei strategii de dezvoltare
transfrontaliere ce va avea la baza maparea
domeniilor de interes despre care nu se
găsesc date si care astfel va sprijini
portalurile de date regionale - mapare
mediu economic, social, zone defavorizate,
sistem de sănătate, infrastructura
Acțiuni
de
proiectare,
testare,
implementare, întreținere și promovare a
unui ecosistem coerent de infrastructură
pentru servicii digitale transfrontaliere puncte de trecerea vămii

Program finanțare

Tip
program

Obiective de Politică (OP) UE

Prioritate investiții (PO)/OS CPR

OS 2. Inteligenta artificiala
Europa
Digitala/Digital
Europe

Europa
Digitala/Digital
Europe

Comisie

Europa Digitala

OS 5 Implementarea, utilizarea optimă a capacității
digitale și interoperabilitate
Comisie

Europa Digitala

