
 

Focus Regio Centru  

Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in 
Regiunea Centru  

Numarul 56, 31 Octombrie 2012 
  
In acest numar  
  

• Lansarea apelului de proiecte pentru cresterea eficientei energetice la blocurile de 
locuinte va avea loc in 1 noiembrie 

• Directiile de dezvoltare si nevoile de finantare ale Regiunii Centru pentru perioada 2014-
2020 

• Structurile de primire turistica se dezvolta cu fonduri nerambursabile 

Evenimente  
  

Discutii la nivelul fiecarui judet privind directiile de dezvoltare ale Regiunii Centru  
  

 

Reprezentantii autoritatilor publice locale, ai mediului de afaceri si ai 
societatii civile se intalnesc in aceste zile pentru a discuta despre 
domeniile judetene care au nevoie de finantare, in concordanta cu 
directiile urmatoarei perioade de programare financiara a fondurilor 
Uniunii Europene. 
Detalii 

    
Actiuni de promovare a Regiunii Centru si a rezultatelor Programului Operational Regional  
  

 

Reprezentantii ADR Centru au continuat seria de evenimente dedicate 
promovarii rezultatelor finantarilor atrase in Regiune si in acest week-end. 
Materiale promotionale si multe materiale informative au fost distribuite 
prin intermediul a doua evenimente dedicate informarii cetatenilor.  
Detalii 

  

 
Alte informatii  

• Cursuri pentru profesionistii din primarii care lucreaza in proiecte de eficienta energetica 
a cladirilor 

• Un nou centru de afaceri se va dezvolta langa Brasov 
• Concurs cu premii - Inovatie in administratia publica 

Oportunitati de finantare  
  

Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational 

 



Regional la data de 29 octombrie 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 

• ADR Centru sustine dezvoltarea mediului privat prin cooperare si finantarea 
nerambursabila a proiectelor 

 
  

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. 

 


