
Stimata Doamna, Stimate Domn, 

   
 
 
In perioada 2007-2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei gestioneaza 11 Programe de 
Cooperare Teritoriala Europeana (PO C.T.E.), prin intermediul carora aveti acces la fonduri 
nerambursabile in valoare de 1,059 miliarde euro. 
  
Specificul acestor programe presupune cooperarea  intre regiunile din Romania si regiuni ale altor 
state europene, prin intermediul unor proiecte gestionate si administrate in comun. 
Astfel, puteti crea parteneriate cu reprezentanti din: 
- regiuni din state vecine Romaniei, in cadrul programelor de cooperare transfrontaliera; 
- regiuni dintr-un anumit spatiu geografic, in cadrul programelor de cooperare transnationale; 
- regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, in cadrul programelor de cooperare  inter-
regionale. 

  
Puteti dezvolta proiecte de investitii si/ sau proiecte soft (dotari, studii, instruiri) in domenii ca: 
dezvoltare urbana, transport, infrastructura de frontiera, mediu, energie, educatie, antreprenoriat, 
social, sanatate, I.T., cercetare-dezvoltare, resurse umane, cultura, turism. 
  
Pentru a identifica programul care poate veni in sprijinul nevoilor si ideilor dumneavoastra, va oferim 
un pachet informativ privind programele de cooperare teritoriala pentru care sunteti eligibili, constand 
in: 
* Oportunitati de finantare din programele de cooperare teritoriala, grupate pe domeniile mentionate; 
* Finantare europeana pentru proiecte de cooperare teritoriala europeana - continand principalele 
particularitati ale elaborarii si implementarii proiectelor de cooperare teritoriala europeana; 
* Fisa de prezentare a fiecarui program de cooperare teritoriala europeana continand criteriile minime 
de eligibilitate pe care ideile dumneavoastra de proiect si de parteneriat trebuie sa le indeplineasca 
pentru a fi eligibile in cadrul respectivului program. 
  
Va invitam sa descarcati pachetul informativ (arhiva .zip)  din site-ul MDRL,  aici   . 
  
In speranta ca aceste materiale va vor convinge sa aplicati in cadrul programelor de cooperare 
teritoriala europeana, intreaga echipa de gestionare a programelor din cadrul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Locuintei va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare. Gasiti datele noastre de 
contact pentru fiecare program in documentul "Finantare europeana pentru proiecte de cooperare 
teritoriala europeana in Romania". 
  
Cu stima, 
  
Vasile BLAGA 
Ministrul Dezvoltarii Regionale si Locuintei 
Tel. 0372-111.409 
E-mail: info@mdrl.ro 
  
  
 


