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Care este aria eligibilă? 
 
În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse opt judeţe: patru din România (Satu 
Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru din Ungaria (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-
Bihar, Békés și Csongrád). 
 
Ce îşi propune Programul nostru? 
 
Axele prioritare şi activităţile indicative au fost stabilite în urma efectuării unei 
analize socio-economice a ariei eligibile, abordând problemele cheie, provocările și 
potențialul ariei eligibile. Procesul a fost urmat de elaborarea unei strategii comune, 
care să răspundă principalelor provocări identificate. În acest context, programul își 
propune să realizeze intervenții integrate cu accent transfrontalier și strategic 
puternic, în vederea valorificării potențialului comun al zonei de frontieră eligibile. 
 
Ce se finanţează? 
 
Noul program de cooperare este structurat pe șase axe prioritare şi își propune 
intensificarea relațiilor din zona de graniță, pentru identificarea de soluții comune în 
vederea dezvoltării economice și sociale a zonei eligibile: 
 
Axa prioritară 1 (cu un buget total aproximativ de 48,50 milioane de euro): 
Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor 
(Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor) 
 
 Prioritatea de investiţii 6/b: Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini 

cerințele acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a satisface nevoile identificate 
de statele membre, pentru investiții care merg dincolo de aceste cerințe 

 Prioritatea de investiţii 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului natural și cultural 

 
Axa prioritară 2 (cu un buget total aproximativ de 34,99 milioane de euro): 
Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor 
(Cooperarea în domeniul accesibilității) 
 
 Prioritatea de investiţii 7/b: Îmbunătățirea mobilității regionale prin conectarea 

nodurilor secundare și terțiare la infrastructura RTT, inclusiv nodurile 
multimodale 

 Prioritatea de investiţii 7/c: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport 
ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon,  
inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile 
multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității 
regionale și locale durabile 

 
 
 



Axa prioritară 3 (cu un buget total aproximativ de 55,07 milioane de euro): 
Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă 
transfrontaliere (Cooperare în domeniul ocupării forței de muncă) 
 
 Prioritatea de investiţii 8/b: Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de 

muncă prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a strategiei teritoriale 
pentru zonele specifice, inclusiv conversia regiunilor industriale în declin, 
îmbunătățirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 
specifice 

 
Axa prioritară 4 (cu un buget total aproximativ de 57,03 milioane de euro): 
Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul sănătății 
și prevenției bolilor) 
 
 Prioritatea de investiţii 9/a: Investirea în infrastructura medicală și socială, care 

contribuie la dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 
îmbunătățit la serviciile  sociale, culturale și recreative și tranziția de la serviciile 
instituționale la cele comunitare 

 
Axa prioritară 5 (cu un buget total aproximativ de 9,55 milioane de euro): 
Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor (Cooperare în 
domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor) 
 
 Prioritatea de investiţii 5/b: Promovarea investițiilor pentru abordarea riscurilor 

specifice, asigurarea intervenției în cazul dezastrelor și dezvoltarea unui sistem 
de gestionare a dezastrelor 

 
Axa prioritară 6 (cu un buget total aproximativ de 4,01 milioane de euro): 
Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperarea 
instituțiilor și comunităților) 
 
 Prioritatea de investiţii 11/b: Consolidarea capacității instituționale a 

autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă 
prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții 

 
Programul va finanţa numai acele proiecte transfrontaliere care vor implica 
parteneri din ambele ţări şi de care vor beneficia comunităţi aflate de o parte şi 
de a alta a frontierei. Proiectele trebuie să contribuie direct la atingerea ţintelor 
şi îndeplinirea obiectivelor stabilite prin axele prioritare ale Programului. 
 
Cine sunt beneficiarii eligibili? 
 
Beneficiarii eligibili ai programului diferă în funcție de specificul fiecărei axe 
prioritare/fiecărei priorități de investiții. Aplicanții eligibili trebuie să aibă sediul 
sau o filială regională/locală sau instituții situate în zona eligibilă a programului 
(județele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés și Csongrád în Ungaria, precum 
și județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiş în România).  



Excepțiile sunt de asemenea posibile – în cazul entităților publice care nu au sediul 
social în zona eligibilă, dar au competențe legale pentru implementarea operațiunilor 
în aria programului. 
 
Care este bugetul total al programului? 
 
Bugetul total al programului, care include şi co-finanţarea naţională, este de 
aproximativ 232 de milioane de euro. Din această sumă, aproximativ 189 de milioane 
de euro reprezintă alocarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).  
 
Menţionăm că versiunea de Program transmisă la Comisia Europeană în vederea 
aprobării poate fi consultată online pe site-ul MDRAP, la secțiunea dedicată 
Programului Interreg V-A România-Ungaria, în limba engleză şi în limba română 
(traducere neoficială). 
 
Datele noastre de contact: 
 
Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria:  
 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRECO) Oradea, pentru Graniţa 
România-Ungaria 
 
Tel.: +40 259 473 174 
Fax:  +40 259 473 175 
E-mail: office@brecoradea.ro  
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