INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE
Domenii de intervenţie ale fondurilor structurale
Nr.
Crt.
1.

Domenii de
intervenţie
Sectorul
Productiv

Categorii

Subcategorii

1.1 Agricultură

1.1.1 Investiţii în loturile agricole
1.1.2 Iniţierea activităţii tinerilor fermieri
1.1.3 Formare profesională
1.1.4 Îmbunătăţirea procesării şi marketing-ului produselor agricole
1.2.1 Investiţii în păduri
1.2.2 Îmbunătăţirea recoltării/tăierii, procesării şi marketingului produselor forestiere
1.2.3 Promovarea unor noi modalităţi de folosire şi marketing al produselor forestiere
1.2.4 Înfiinţarea de asociaţii ale proprietarilor de păduri
1.2.5 Refacerea potenţialului de producţie forestieră pierdut în urma dezastrelor naturale şi
focului şi introducerea unor instrumente preventive adecvate
1.2.6 Împădurirea terenurilor neagricole
1.2.7 Îmbunătăţirea/păstrarea stabilităţii ecologice a pădurilor cu rol de protecţie
1.2.8 Formare profesională
1.3.1 Îmbunătăţiri funciare
1.3.2 Reparcelare
1.3.3 Înfiinţarea serviciilor de ajutor şi management al fermelor
1.3.4 Marketing al produselor agricole de calitate
1.3.5 Servicii de baza pentru economia şi populaţia rurală
1.3.6 Renovarea şi dezvoltarea satelor şi protecţia şi conservarea moştenirii rurale
1.3.7 Diversificarea activităţilor agricole şi a celor apropiate de agricultură, pentru
asigurarea de activităţi multiple sau de venituri alternative
1.3.8 Gospodărirea resurselor de apa pentru agricultură
1.3.9 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii asociate dezvoltării agriculturii
1.3.10 Încurajarea activităţilor turistice
1.3.11 Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti

1.2 Silvicultură

1.3 Promovarea
adaptării şi
dezvoltării
zonelor rurale

1.3.12 Conservarea mediului înconjurător asociată cu conservarea terenurilor, pădurilor şi
peisajului, precum şi cu îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale animalelor
1.3.13 Refacerea potenţialului de producţie agricolă pierdut în urma dezastrelor naturale şi
introducerea unor instrumente preventive adecvate
1.3.14 Inginerie financiară
1.4 Pescuitul
1.4.1 Restructurarea activităţii de pescuit
1.4.2 Înnoirea şi modernizarea flotei de pescuit
1.4.3 Procesarea, marketingul şi promovarea produselor piscicole
1.4.4 Acvacultura
1.4.5 Echiparea porturilor pescăreşti şi protejarea zonelor marine de coastă
1.4.6 Măsuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporară şi compensaţii
pentru restricţii tehnice)
1.4.7 Acţiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesională, pescuit pe coastă la
scară redusă)
1.5 Sprijinirea
1.5.1 Investiţii în capital fizic (utilaje şi echipamente, cofinanţare a ajutoarelor de stat)
marilor afaceri
1.5.2 Tehnologii nepoluante şi neagresive, tehnologii curate şi economice din domeniul
energiei
1.5.3 Servicii de consultanţă în afaceri (inclusiv internaţionalizare, export şi gestionarea
problemelor mediului, achiziţie de tehnologii)
1.5.4 Servicii pentru factorii interesaţi/implicaţi (de sănătate şi de siguranţă, asigurarea
îngrijirii persoanelor dependente)
1.5.5 Inginerie financiară
1.6 Sprijinirea
1.6.1 Învestiţii în capital fizic (utilaje şi echipamente, cofinanţare a ajutoarelor de stat)
sectorului IMM 1.6.2 Tehnologii nepoluante şi neagresive, tehnologii curate şi economice din domeniul
şi meşteşugăresc energiei
1.6.3 Servicii de consultanţă în afaceri (informaţii, planificarea afacerilor, servicii de
consultanţă, marketing, management, design, internaţionalizare, export, management al
problemelor de mediu, achiziţionare de tehnologii)
1.6.4 Servicii pentru participare în afaceri (spaţii pentru desfăşurarea afacerilor, incubatoare
de afaceri, servicii de stimulare, promovare, crearea de reţele de comunicare, conferinţe,
târguri)

1.7 Turism

1.8 Cercetare,
dezvoltare
tehnologică şi
inovare
2.

Resurse Umane

2.1 Politica
pieţei muncii
2.2 Integrarea
socială
2.3 Dezvoltarea
formării
educaţionale şi
profesionale
(persoane şi
firme)
2.4
Flexibilitatea
forţei de muncă,
activităţi
antreprenoriale,
tehnologii de

1.6.5 Inginerie financiară
1.6.6 Servicii în sprijinul economiei sociale (asigurarea îngrijirii persoanelor dependente,
servicii de sănătate şi siguranţă, activităţi culturale)
1.6.7 Formare profesională
1.7.1 Investiţii fizice (centre de informare, cazare, servire, facilităţi)
1.7.2 Investiţii de altă natură decât cele fizice (dezvoltarea şi oferirea de servicii turistice,
activităţi sportive, culturale şi de ocupare a timpului liber, tradiţie)
1.7.3 Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activităţi promoţionale,
crearea de reţele de comunicare/de contacte, conferinţe, târguri)
1.7.4 Formare profesională
1.8.1 Proiecte de cercetare efectuate în universităţi şi institute de cercetare
1.8.2 Transferuri de inovare şi tehnologie, înfiinţarea de reţele de comunicare/de contacte şi
parteneriate între companii şi/sau institute de cercetare
1.8.3 Infrastructura pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare
1.8.4 Pregătire pentru cercetători

3.

Infrastructura
de Baza

inovare,
informare şi
comunicare
(persoane şi
firme)
2.5 Acţiuni pe
piaţa muncii în
avantajul
femeilor
3.1
Infrastructura de
transport

3.2
Infrastructura
pentru
telecomunicaţii
şi societatea
informaţională
3.3
Infrastructura în
sectorul
energetic
(producţie,
distribuţie)
3.4

3.1.1 Cale ferata
3.1.2 Drumuri
3.1.3 Autostrăzi
3.1.4 Aeroporturi
3.1.5 Porturi
3.1.6 Canale navigabile
3.1.7 Transport urban
3.1.8 Transport multi-modal
3.1.9 Sisteme inteligente de transport
3.2.1 Infrastructura de baza
3.2.2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (inclusiv măsuri de securitate şi transmisie
sigură)
3.2.3 Servicii şi aplicaţii pentru cetăţeni (sănătate, administraţie, educaţie)
3.2.4 Servicii şi aplicaţii pentru IMM-uri (comerţ şi tranzacţii electronice, educaţie şi
formare, crearea de reţele de comunicare/de contacte)
3.3.1 Electricitate, gaze naturale, petrol, carburant solid
3.3.2 Surse regenerabile de energie (energia solară, energia eoliana, hidro-electricitatea,
biomasa)
3.3.3 Eficienţa energetică, cogenerare, control energetic
3.4.1 Aer

Infrastructura de
mediu (inclusiv
apa)

4.

Diverse

3.4.2 Zgomot
3.4.3 Deşeuri urbane şi industriale (inclusiv deşeuri sanitare şi periculoase)
3.4.4 Apa potabilă (colectare, depozitare, tratare şi distribuţie)
3.4.5 Canalizare şi purificare
3.5 Planificare şi 3.5.1 Modernizarea şi reabilitarea siturilor industriale şi militare
reabilitare
3.5.2 Reabilitarea zonelor urbane
3.5.3 Protejarea, îmbunătăţirea şi regenerarea mediului natural
3.5.4 Menţinerea şi restaurarea patrimoniului cultural
3.6
Infrastructura
socială şi
sănătatea
publică
4.1 Asistenţă
4.1.1 Pregătire, implementare, monitorizare, publicitate
tehnică şi
4.1.2 Evaluare
acţiuni inovative 4.1.3 Studii
(FEDR, FSE,
4.1.4 Acţiuni inovative
FEOGA, IFOP) 4.1.5 Informarea publicului

