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Programul Interreg V-A România-Ungaria anunță faptul că, în cadrul celei de-a patra 

ședințe a Comitetului de Monitorizare (CM), ce a avut loc în 28-29 iunie 2018 în Arad, 

România, s-a luat o decizie foarte importantă cu privire la finanțarea celor 10 Note 

Conceptuale din cadrul Apelului Restrâns, în valoare de 50% din totalul FEDR al 

bugetului programului, însumând mai mult de 94,5 milioane Euro, FEDR. 

Fondurile sunt alocate proiectelor din cadrul Priorităților de Investiții Ip 7/b 

(infrastructura TEN-T), 9/a (infrastructura de sănătate), 8/b (ocuparea forței de muncă) și 

6/c (patrimoniul cultural). 

În concordanță cu rezultatele evaluării calitative realizate de evaluatori independenți și 

în conformitate cu poziția Comisiei Europene, anume orientarea către proiectele cu 

impact puternic și rezultate concrete, decizia luată asigură o alocare echilibrată a 

resurselor, contribuind astfel la dezvoltarea și îmbunătățirea calității vieții în zona de 

graniță.  

Lista proiectelor strategice aprobate, depuse în faza de Notă Conceptuală, va fi 

publicată pe pagina de internet a programului de îndată ce Comitetul de Monitorizare 

aprobă documentele aferente întâlnirii. 

În plus față de selectarea Notelor Conceptuale, cu ocazia întâlnirii s-au abordat și alte 

teme importante, cum ar fi modificarea Regulilor de Procedură (RoP) ale CM, stadiul 

implementării programului, aspecte legate de prefinanțarea primită de Program de 

la Comisia Europeană, modificarea Programului de Cooperare și calendarul 

implementării programului, incluzând planificarea următoarei întâlniri a CM. 

Selectarea Notelor Conceptuale, care urmează a fi dezvoltate în următoarele luni în 

proiecte strategice complete, marchează un pas important în implementarea 

programului. Suntem încântați că am atins această etapă și dorim mult succes tuturor 

aplicanților în elaborarea cererilor de finanțare complete. 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-

ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare 

comună, precum şi soluții 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 Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, 

respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a 

acesteia. 


