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In acest numar
•

Prezentarea listei de proiecte prioritare PID Brașov finanțate prin Programul Operațional
Regional, Axa Prioritară 1

•

Inca 2 milioane euro fonduri nerambursabile Regio pentru dezvoltarea firmelor mici din
Regiunea Centru

Evenimente
Peste de 50 proiecte contractate în județul Mureș pe domeniul social, rutier, economic si turistic
prin ADR Centru
In prezenta reprezentantilor Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru,
mass media prezenta la eveniment a vizitat lucrarile executate la drumul
judetean 142C si la strazile din municipiul Tirgu Mures, precum si dotarile
achizitionate de o microintreprindere din judet, investitii derulate din
fondurile nerambursabile ale programului Regio, in cadrul acestor trei
proiecte din judetul Mures.
Detalii

Vasta reabilitare a infrastructurii rutiere in Tirgu Mures cu fonduri REGIO
La Tirgu Mures s-au semnat inca doua contracte de finantare, in valoare
totala de peste 41 milioane lei, pentru proiectele din cadrul Planului
Integrat de Dezvoltare Urbana a municipiului, prin care sunt solicitate
fonduri REGIO pentru reabilitarea a inca 19 strazi, precum si pentru
cresterea calitatii vietii si sporirea gradului de siguranta a cetatenilor
municipiului, prin monitorizarea zonelor urbane.
Detalii

Alte informatii
•
•
•

Brainstorming intre reprezentantii microintreprinderilor din Alba beneficiare de fonduri
REGIO si echipele de monitorizare
Clarificari privind ordinul pentru aprobarea cheltuielilor eligibile DMI 3.4
Revista REGIO

Oportunitati de finantare

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 31.05.2011
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
•
•

Workshop privind actualizarea PRAI pentru Regiunea Centru
Prin fondurile europene angajate de ADR Centru pentru dezvoltare regionala - Regiunea
Centru se apropie tot mai mult de standardul de viata european
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Investim in viitorul tau!
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