
Centru Inovativ de Dezvoltare Centru Inovativ de Dezvoltare 

Economică Economică îîn Juden Judeţţul Harghita ul Harghita 

–– „„Harghita Business CenterHarghita Business Center””--

Incubator de AfaceriIncubator de Afaceri



IntegrareaIntegrarea proiectuluiproiectului îîn contextul n contextul 

economieconomic alc al judejudeţţuluiului

• Poziţia economico-geografică nefavorabilă a judeţului

 

• Specificităţile structurii economice locale

 

• Numărul redus al întreprinderilor mari şi participarea 

scăzută în ocuparea forţei de muncă 

• Accentuarea rolului sectorului întreprinderi mici şi mijlocii în 

economia locală, judeţeană



Integrarea proiectului Integrarea proiectului îîn contextul strategic n contextul strategic 

al judeal judeţţuluiului

• Strategia de dezvoltare a Judeţului Harghita 2002-2013

 

 

• Strategia de Dezvoltare Economică Durabilă, Inovativă şi 

Orientată spre Atragerea de Fonduri Monetare Naţionale şi 

Europene al Judeţului Harghita

• Strategia de dezvoltare a turismului



Obiectivele proiectuluiObiectivele proiectului

• Creşterea viabilităţii sectorului IMM prin crearea 
infrastructurii economice specifice

• Creşterea competitivităţii a antreprenorialului judeţean prin 
asigurarea serviciilor de specialitate în afaceri

• Sprijinirea start-up-urilor prin crearea unui mediu de afaceri 
adecvat 

• Creşterea valorii adăugate prin promovarea know-how-ului
specifice tehnologiilor moderne

• Sprijinirea inovaţiei în rândul IMM-urilor   



InformaInformaţţii despre proiectii despre proiect

• Sursa de finanţare: Program Operaţional Regional 2007-

2013

Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 

regional şi local, Domeniul de Intervenţie 4.2 – Reabilitarea 

siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru 

noi activităţi

Valoarea totală a proiectului: 9.164.744 Lei din care, 
contribuţia proprie reprezintă o sumă de 4.883.523 Lei 

Proiectele eligibile se vor implementa în 2 faze: 

A) Reabilitarea sitului poluat (intensitatea maximă a ajutorului 
regional este de 98%)

B) Pregătirea sitului reabilitat pentru noi activităţi (intensitatea 
maximă a ajutorului regional este de 50%)



A) Reabilitarea sitului poluatA) Reabilitarea sitului poluat

Activităţi eligibile:

• Decontaminarea terenurilor

• Preluarea şi depozitarea substanţelor toxice

 

• Demolarea clădirilor

• Planarea terenului



B) B) Pregătirea sitului reabilitat pentru noi Pregătirea sitului reabilitat pentru noi 

activităactivităţţi i 

Activităţi eligibile:

• Cheltuieli privind amenajarea terenului şi amenajări pentru 

protecţia mediului

 

• Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţi

• Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii

• Cheltuieli pentru dotarea cu echipamente a structurilor de 

sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.



InformaInformaţţii suplimentare:ii suplimentare:

• http://www.inforegio.ro

• http://www.mdlpl.ro




