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Programul Interreg V-A România – Ungaria anunță publicarea listei primelor 19 

proiecte selectate în vederea contractării și supracontractării,  în urma primului 

Apel deschis, aplicații în valoare totală de peste 22 de milioane de EURO din FEDR. 

Primul Apel deschis a fost lansat în data de 29.12.2016, pentru Pi 6/b – investiții în 

sectorul apelor, Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural, precum și Pi 5/b – managementul 

dezastrelor și a fost închis la data de 30.06.2017. 

Cererile de finanțare depuse au fost evaluate în conformitate cu metodologia de 

evaluare și selecție aprobată iar lista proiectelor selectate spre finanțare sau în vederea 

supra-contractării a fost aprobată de către Comitetul de Monitorizare (CM), în luna 

decembrie 2017, la Szeged, în Ungaria. 

Cu ocazia ședinței CM de selecție, s-a decis acordarea întregii sume lansate prin Apel 

pentru proiecte în cadrul Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural și  Pi 5/b – 

managementul dezastrelor. Totodată, CM a hotărât realocarea unor sume aferente Pi 

6/b – investiții în sectorul apelor, la Pi 6/c – patrimoniu natural și cultural, fapt ce a 

permis suplimentarea alocării pentru Pi 6/c cu peste 4.8 milioane de EURO din 

FEDR.  

Informații privind proiectele selectate spre finanțare, inclusiv referitoare la aplicațiile 

aflate pe listele de rezerve, pot fi găsite accesând: http://interreg-rohu.eu/ro/proiecte-

finantate/. 

Menționăm, de asemenea, că aceste liste conțin proiecte ce ar putea face subiectul 

supra-contractării, cu condiția unui aviz favorabil din partea ministerelor competente 

din România și Ungaria.  

Cu această condiție, pentru Pi 6/c - patrimoniu natural și cultural, suma totală alocată 

celor 11 proiecte selectate în vederea contractării și supracontractării este de 

13.792.512,94 EURO, FEDR iar în cadrul Pi 5/b – managementul dezastrelor, sunt în 

discuție 8 proiecte, valoare acestora fiind de 8.927.418,50 EURO, FEDR. 

Selecția primelor proiecte reprezintă un moment  important pentru Program.  Ne 

bucurăm că am ajuns în această etapă și le dorim succes beneficiarilor în 

implementarea proiectelor. 
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Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-

ungare, 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. 

 


