
 

 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Programul Interreg V-A România – Ungaria:  

Ghidul solicitantului, lansat în consultare publică (runda a doua) până la data de  

20 aprilie 2017 

 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, lansează în 

consultare publică, astăzi, 12 aprilie a.c., Ghidul solicitantului aferent celui de-al doilea 

Apel restrâns pentru proiecte strategice din cadrul Programului Interreg V-A România – 

Ungaria, consolidat ca urmare a analizării comentariilor primite în cursul consultării publice 

din luna februarie a.c. 

În acest context, părțile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a 

Ghidului, iar opiniile și contribuțiile sunt așteptate, până la data de 20 aprilie 2017, pe 

adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro și joint.secretariat@brecoradea.ro .  

Documentele (Ghidul și anexele) sunt disponibile pe site-ul MDRAPFE - în secţiunea 

Programului Interreg V-A România – Ungaria (http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-

4970/-7572/-1369), şi pe site-ul oficial al Programului, aici. 

Bugetul destinat finanțării proiectelor strategice aferente priorităţii de investiţii 9/a - 

investiţii în infrastructura medicală - este de 48.170.588,23 euro, din care 40.945.000,00 

euro reprezintă finanțare nerambursabilă FEDR.  

În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte strategice pe 4 axe prioritare, în 

domeniile protejării în comun și utilizării eficiente a valorilor comune și resurselor (cooperare 

în domeniul valorilor comune și resurselor), îmbunătățirii mobilității transfrontaliere durabile și 

eliminării blocajelor (cooperare în domeniul accesibilității), îmbunătățirii ocupării forței de 

muncă și promovării mobilității forței de muncă transfrontaliere (cooperare în domeniul 

ocupării forței de muncă) și îmbunătățirii serviciilor de îngrijire a sănătății (cooperare în 

domeniul sănătății și prevenției bolilor). 

România îndeplinește rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene), Autoritatea Națională fiind 

stabilită în cadrul Biroului Primului Ministru – Ungaria, iar Secretariatul Comun este 

organizat la Oradea, în cadrul BRECO. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către 

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare 

vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.  
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Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune 

românoungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o 

abordare comună, precum şi soluţii inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a 

zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră 

implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 

189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 

Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe 

partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi 

Csongrád pe partea ungară a acesteia. 
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