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2.A.6 Axa Prioritar 6: Asisten tehnic

ID ul axei prioritare AP 6

Denumirea axei prioritare Asisten tehnic

Priorit i de investi ii

AP 6 ‚Asisten tehnic ’

Prioritatea de investi ii 6.1

Ac iuni indicative, aferente priorit ilor de investi ii

Prioritate de investi ii

În concordan cu recomandarea specific de ar privind intensificarea eforturilor de
accelerare a absorb iei fondurilor UE, în special prin înt rirea sistemelor de gestiune i
control i prin îmbun t irea procesului de achizi ii publice, i cu prevederile Planului
Na ional de Reform i ale Acordului de Parteneriat, obiectivul specific aferent acestei
priorit i de investi ii este îmbun t irea capacit ii AM, OI i a beneficiarilor PO CU de a
gestiona i implementa în mod eficient i eficace programul opera ional.
Ac iunile aferente acestei priorit i de investi ii sunt menite s completeze i s sprijine
interven iile aferente tuturor celorlalte priorit i de investi ii, prin asigurarea unei comunic ri
adecvate referitoare la tipul i inta interven iilor sus inute, cât i prin sprijinirea
beneficiarilor cu privire la elaborarea i implementarea cu succes a proiectelor.
Pentru atingerea obiectivelor aferente acestei priorit i de investi ii. vor fi finan ate prin FSE
urm toarele tipuri de ac iuni :

Sprijin acordat beneficiarilor PO CU pentru elaborarea i implementarea unor
proiecte de succes i de bun calitate în cadrul PO CU
Sprijin pentru activit ile de comunicare referitoare la interven iile aferente AP 1 5
Elaborarea studiilor i analizelor specifice care sunt necesare pentru a permite
implementarea eficient a activit ilor descrise la AP 1 5.

Instituirea unor mecanisme pentru acoperirea costurilor aferente schemelor de grant i ale
altor instrumente specifice concepute pentru implementarea eficace a interven iilor
planificate.

2.A.2 Justificarea stabilirii unei axe prioritare care acoper mai mult de o categorie de
regiune, obiectiv tematic sau Fond (dac este cazul)

Ac iunile planificate în cadrul AP 1: Ini iativa „Locuri de munc pentru tineri” urmeaz s fie
implementat în 3 regiuni în care rata omajului în rândul tinerilor dep e te 25%, i anume:
regiunea Centru (31,7%), Sud Est (31,3%) i Sud Muntenia (30,2%), îndeplinind astfel
criteriile de eligibilitate stabilite de ILMT. Îns AP1 are în vedere o singur categorie de
regiune.
AP2: Îmbun t irea situa iei pentru tinerii din categoria NEET va fi implementat în toate
celelalte regiuni, cu excep ia celor vizate de AP1, dat fiind c nevoia de sus inere a tinerilor
pe pia a muncii a fost identificat în toate regiunile. Astfel, regiunea Bucure ti Ilfov
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(tranzi ie) va fi, de asemenea, eligibil , având în vedere decalajele mari de dezvoltare între
jude ul Ilfov (cu indicatori macro economici i sociali similari cu restul rii) i zona Bucure ti,
care este mai dezvoltat .
Toate celelalte AP ale PO Capital Uman vor viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucure ti
Ilfov, eligibil în cadrul obiectivului de competitivitate. Aceast abordare a fost aleas
datorit naturii specifice a interven iilor prev zute, care se orienteaz , pe de o parte, c tre
cadrul general, prin conceperea i implementarea strategiilor la nivel na ional, i, pe de alt
parte, c tre adaptarea la nivel local, în func ie de nevoile comunit ilor i grupurilor
sprijinite, f r condi ion ri legate de distribu ia regional a teritoriului.
O astfel de abordare cre te eficien a i eficacitatea politicii de coeziune prin utilizarea unei
abord ri unitare i prin orientarea fondurilor c tre comunit ile cu cele mai mari nevoi i, în
acela i timp, contribuie la satisfacerea cerin elor privind concentrarea tematic asociate
utiliz rii fondurilor UE, dup cum este prev zut în regulamentele UE aplicabile.
Mecanismele de monitorizare prev zute vor permite o alocare i gestionare flexibil a
fondurilor, ceea ce va contribui la crearea i valorificarea sinergiilor i aspectelor
complementare ale proiectelor implementate în cadrul diverselor axe prioritare i,
corespunzând diverselor priorit i de investi ii.


