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In acest numar
•

197 microintreprinderi din Regiunea Centru au primit peste 21 milioane euro fonduri
nerambursabile Regio

•

Prin Programul Operational Regional - Axa Prioritara 1 - Polul de Crestere Brasov a depus
proiecte pentru 90% din suma alocata

Evenimente
Prin semnarea contractului destinat modernizarii DJ 135 - Programul REGIO asigura circa 33
milioane euro pentru infrastructura rutiera din Mures
Noul an 2012 aduce o veste buna pentru cetatenii judetului Mures, in
special pentru locuitorii din zona drumului judetean DJ 135 MagheraniSarateni. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta semnarea,
la sfarsitul anului trecut, a contractului de finantare pentru reabilitarea
acestui drum. Proiectul, in valoare totala de peste 13 milioane euro, a fost
depus spre finantare la sediul ADR Centru din Alba lulia in anul 2009, in
cadrul Axei Prioritare 2 a Programului Operational Regional, DMI 2.1 "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane,
inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura”.
Detalii
Investitie REGIO de peste 3 milioane euro pentru modernizarea strazii Stefan cel Mare din orasul
Covasna
Proiectul ”Modernizare strada Stefan cel Mare - tronson 1 in Orasul
Covasna”, avand Cod SMIS 6115, pregatit de Unitatea Administrativ
Teritoriala Orasul Covasna, prevede investitii in valoare totala de aproape
14 milioane lei, pentru modernizarea primului tronson al strazii Stefan cel
Mare, care cuprinde intrarea in oras din directia Sfantu Gheorghe, pana la
intersectia cu strada Pava de Jos.
Detalii

Alte informatii
•
•

Inscrieti-va la premiile Regiostars 2013!
Au aparut numerele 34 si 35 ale Revistei Focus Regio Centru, dedicate prezentarii
investitiilor regionale in dezvoltarea urbana si a infrastructurii serviciilor sociale din
Regiunea Centru
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•

A fost publicata brosura Proiecte Regio de Succes in Regiunea Centru, prin care au fost
prezentate cateva dintre exempele positive de absorbtie a fondurilor europene prin
intermediul Programului Operational Regional.

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 27.01.2012
Catalogul surselor de finantare
Doriti sa accesati fonduri nerambursabile? Aveti nevoie de finantare pentru dezvoltarea activitatii?
Pentru a putea vedea ce anume puteti finanta si cine acorda fonduri pentru proiectele dumneavoastra,
accesati Catalogul Surselor de Finanțare Nerambursabila, pus la dispozitie de catre ADR Centru!
Dupa cum v-am obisnuit in ultimii patru ani, va prezentam liniile de finanțare deschise spre depunere pentru
luna in curs. In Catalog puteti identifica fondurile derulate atat de ADR Centru, cat si de alte institutii din tara,
sau de catre Uniunea Europeana. Informatiile sunt structurate pe tipuri de solicitanti eligibili (administratie
publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri), sintetizate din mai multe surse pe informatii de
stricta necesitate, pentru a va sprijini in gasirea celei mai importante surse de finantare pentru proiectele
dumneavoastra.
Urmariti aparitia Catalogului Surselor de Finantare, pana in data de 10 a fiecarei luni!

Regiunea Centru si rolul ei european
•

Un nou proiect de cooperare interregională implementat de ADR Centru

Acest newsletter este elaborat si trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Str. Decebal Nr. 12, 510093, Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613
Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici
Preluarea oricaror informatii cuprinse in acest material se poate face doar cu precizarea sursei.

Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programul Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala
www.inforegio.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.
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