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• ”În cazul în care o strategie de dezvoltare urbană sau o altă strategie teritorială ori un pact
teritorial necesită o abordare integrată care implică investiții din FSE, FEDER sau Fondul de
coeziune în mai multe axe prioritare din unul sau mai multe programe operaționale, acțiunile
relevante pot fi desfășurate ca o investiție teritorială integrată (ITI)” – art. 36, alin (1) din Reg.
1303/2013;

• Conform prevederilor Acordului de Parteneriat 2014 – 2020, România a optat pentru utilizarea
instrumentului de Investiţii Teritoriale Integrate cu prioritate în Rezervaţia Biosferei Delta
Dunării şi a teritoriului învecinat;

• Operaționalizarea implementării instrumentului ITI:
➢ elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării;

➢ constituirea Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării (ITI DD);

➢ identificarea surselor de finanțare pentru implementarea obiectivelor strategiei - finanţări provenite din programele
operaţionale, bugetele locale, bugetul naţional, alte programe cu finanţare externă nerambursabilă;



• Instituțiile implicate în implementarea mecanismului ITI Delta Dunării sunt MFE, MDRAP, MADR
și ADI ITI DD, rolul și atribuțiile acestora sunt stabilite printr-un protocol cvadripartit;

• SIDDDD stabilește cele trei nivele de monitorizare a implementării ITI:

➢monitorizarea și evaluarea strategiei – asigurată de MDRAP împreuna cu ADI ITI, cu scopul evaluării
progresului în implementarea SIDDDD și a contribuției proiectelor finanțate din fonduri ESI la realizarea
obiectivelor acesteia;

➢monitorizarea implementării mecanismului ITI – realizată prin intermediul Grupului de Lucru Funcțional
Abordări Inovative (GLF AI), pe baza rapoartelor trimestriale transmise de ADI ITI DD și a consultărilor cu
periodice cu autoritățile de management și cu ADI ITI;

➢monitorizarea la nivel de proiect – realizată de către autoritățile de management și ADI ITI DD, în
conformitate cu procedurile specifice.

• Comitetul Consultativ al ADI ITI Delta Dunării – organism partenerial format din 50 de membri,
minim 51% dintre membrii fiind reprezentanți ai partenerilor sociali/societate civilă;

Monitorizarea ITI



• Pentru instrumentul ITI la nivelul programelor operaționale sunt stabilite alocări indicative în
valoare totală de circa 1,11 mld. € ;

• Programe Operaționale cu apeluri naționale aplicabile teritoriului ITI, cu alocare dedicată ITI:

• Programe Operaționale cu apeluri dedicate pentru teritoriul ITI: POR, PNDR

Abordarea ITI la nivelul Programelor Operaționale
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În ceea ce privește situația proiectelor, pană în prezent:

➢au fost depuse 1.583 proiecte - valoarea totală de 856.751.094 €;

➢au fost respinse/retrase 86 proiecte - valoarea totală de 110.691.555 €;

➢se află în evaluare 944 de proiecte - valoarea totală de 562.028.567 €;

➢au fost contractate 553 de proiecte - valoarea totală de 192.735.365 €;

Situația Proiectelor



Programul Operațional Regional (alocare 358,11 mil. €) - contractate 60 de proiecte 57.294.792 €

Programul Operațional Infrastructură Mare (alocare de 407 mil. €) - contractate 6 proiecte de 13.330.822 €;

Programul Operațional Competitivitate (alocare de 60 mil. €)- contractat un proiect de 600.000 €

Programul Operațional Capital Uman (alocare de 60 mil. €) fiind în evaluare 15 proiecte de 28.160.468 €

Programul Operațional Capacitate Administrativă (alocare de 16 mil. €) - contractate 2 proiecte de 122.353 €

Programul Național de Dezvoltare Rurală (alocare de 168 mil. €) - contractate 489 de proiecte de 112.039.245 €

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime (alocare de 37 mil. €) - contractate 9 proiecte de 14.084.759 €

Programul Operațional Asistență Tehnică alocare de 5 mil. €, această sumă fiind utilizată pentru a asigura suportul
necesar desfășurării activității Asociației de Dezvoltare Comunitară ADI ITI Delta Dunării

Proiecte depuse și contractate



• În ceea ce privește viitoarea perioada de programare, va fi sprijinită în continuare dezvoltarea
teritorială integrată pe baza unor strategii de dezvoltare locală și teritorială, sub OT 5 - „o Europă
mai aproape de cetățeni”;

• În cazul RO direcțiile de acțiune post 2020 vizează:

ITI post 2020

Menținerea ITI Delta Dunării pe baza evaluării rezultatelor actualelor investiții și a noilor nevoi de dezvoltare
identificate, concomitent întărirea rolului ADI ITI DD a.î. aceasta să poată oferi sprijin în elaborarea unor proiecte
de mari dimensiuni și stabilirea unor indicatori de performanță în baza cărora se va face finanțarea 2019 - 2023

Pornind de la experiența acumulată în actualul exercițiul de programare, implementarea pentru perioada de
programare 2021 – 2027 a unei investiții teritoriale integrate pentru Valea Jiului, ca răspuns la dificultățile sociale
și de mediu cu care se confruntă această regiune.



Vă mulțumim!


