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In acest numar
Informatii importante pentru solicitantii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational
Regional 2007-2013

•
•

Stadiul proiectelor depuse pentru finantarea microintreprinderilor

•

Inca sase proiecte din Regiunea Centru pot obtine finantare nerambursabila

Aprobarea Planului de Comunicare Regional al Organismului Intermediar pentru
implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru

Evenimente
Seminar regional de mare importanta privind accesarea fondurilor europene
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va organiza, in data de 18
septembrie 2008, la Alba Iulia, in Sala de conferinte a Hotelului Parc,
seminarul regional: „Programul Operational Regional, Programele de
cooperare teritoriala ale Uniunii Europene si rolul Biroului de Reprezentare
al Regiunii Centru la Bruxelles in facilitarea accesarii acestora”. Acest
eveniment este conceput pentru a facilita schimbul de informatii dintre
reprezentantii autoritatilor publice locale interesate sa acceseze fonduri
europene si Biroul de Reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles.
Intalnirea porneste de la obiectivele POR 2007-2013 si complementaritatea
acestora cu alte finantari nerambursabile acordate prin diverse programe
ale Comisiei Europene. Pentru exemplificarea unor reusite in acest sens,
seminarul va permite si reprezentantilor regiunilor partenere cu Regiunea
Centru sa indice cum se poate ajunge de la idei indraznete la proiecte de
succes. Detalii
Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare ale POR
Un numar de 203 de proiecte s-au depus pana la data de 22.08.2008 la
sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, pentru finantare
nerambursabila prin Programul Operational Regional. Dintre toate cele 203
proiecte, 9 au fost respinse pana in prezent. Situatia proiectelor depuse pe
cele 5 axe ale POR si care se afla in diferite etape ale procesului de
evaluare este, pana la momentul actual, prezentata in acest material.
Detalii

Seminarii regionale de informare cu privire la Programul Operational Regional

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si birourile judetene ale
acesteia, vor organiza in perioada 15.09 – 02.10.2008 cate 3 seminarii in
fiecare judet al Regiunii Centru. Aceste seminarii sunt propuse in
conformitate cu Planul de Comunicare Regional referitor la POR 2007-2013,
avizat de AMPOR in cursul lunii aprilie 2008. Seminariile de informare
regionale vor fi realizate pe categori de potentiali beneficiari de fonduri prin
intermediul POR. Detalii

Alte informatii
•
•
•

Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului DMI 3.1
Sustinerea cresterii competitivitatii economice si a dezvoltarii domeniului agricol
Seminarii de informare si instruire pe proiecte de mediu finantate din fonduri Phare

Oportunitati de finantare
Catalogul surselor de finantare
Continuam prezentarea, pe scurt, a celor mai importante informatii referitoare la
finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu numai, din cursul
acestei luni. Sunt enumerate fondurile derulate atat prin ADR Centru cat si prin alte
institutii, structurate pe tipuri de beneficiari (societati comerciale, administratie publica
locala, universitati, ONG-uri) si sintetizate, din mai multe surse, pe informatii de stricta
necesitate, pentru a va ajuta sa cautati mai multe informatii. Detalii

Regiunea Centru si rolul ei european
Colaborare eficienta pentru dezvoltarea a doua regiuni europene
Parteneriatul din Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si Agentia de Dezvoltare
Regionala Sud Transdanubiana din Ungaria intra intr-o noua faza, odata cu semnarea
prelungirii acordului de colaborare dintre aceste doua institutii cu rol major in dezvoltarea
regionala. Practic, in luna august 2008 a fost incheiat un document care permite noi
metode de colaborare dintre aceste doua agentii de dezvoltare. Detalii
Program de asistenta tehnica pentru absorbtia fondurilor europene destinate sectorului resurselor
umane
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru este partenera, alaturi de Agentiile din cele
opt regiuni de dezvoltare, in proiectul “Asistenta tehnica pentru implementarea
domeniului major de interventie 5.2 din Programul Operational Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane, Romania 2007 - 2013”. Acest proiect este finantat de
catre Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Romania 2007-2013, Axa Prioritara 7 Asistenta Tehnica, Domeniul
Major de Interventie 7.1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si
evaluarea POSDRU. Detalii

Acest newsletter este trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, 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

Investim in viitorul tau!
Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Nota: Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

