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Masuri legislative privitoare a acordarea si recuperarea prefinantarii
Intalnire Regio pentru dezvoltare regionala

Evenimente
Doua contracte de finantare aduc peste 3 milioane lei din fonduri REGIO, pentru Polul de
Dezvoltare Urbana Sibiu
Prin semnarea a doua contracte de finantare nerambursabila, eveniment
ce a avut loc la sediul Primariei municipiului Sibiu, a fost demarata
activitatea de transformare a orasului intr-un pol de dezvoltare urbana.
Cele peste 3,08 milioane lei solicitate ca finantare nerambursabila pentru
aceste doua proiecte vor fi asigurate din cadrul bugetului Programului
Operational Regional alocat Regiunii Centru prin Axa prioritara 1Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor - poli urbani de creştere.
Detalii

21 milioane euro fonduri nerambursabile Regio pentru micile firme din Regiunea Centru
Pana in prezent, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a sustinut,
cu mai mult de 21,3 milioane euro fonduri nerambursabile, din bugetul
Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional, domeniului major de
interventie 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, dezvoltarea a
190 microintreprinderi din cele sase judete ale Regiunii Centru, in cadrul
unor proiecte a caror valoare totala depaseste 36 milioane euro. Fondurile
sunt destinate lucrarilor de modernizare, reabilitare, constructie sau
dotare pentru microintreprinderi, indiferent ca investitiile se realizeaza in
hale de productie, depozite, clinici si cabinete medicale, baze sportive sau
centre de fitness, service-uri auto, pensiuni turistice, sau alte activitati
productive sau de prestari servicii.
Detalii

Alte informatii
•
•

Instructiunea nr. 72 emisa de AM POR cu privire la verificarea tuturor achizitiilor publice

•

Revista REGIO Nr. 7 Proiecte Regio in Romania

Fonduri nerambursabile in valoare de peste trei milioane lei vor sustine infrastructura
serviciilor educationale incluzive in judetul Sibiu

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 26.08.2011
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
•

Se incheie proiectul ”Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional al
Regiunii de Dezvoltare Centru”
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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.

