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In acest numar
•
•

Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare ale REGIO

•

Concurs Jurnalistic UE 2008 pe tema discriminarii si diversitatii

Regiunea Centru va fi reprezentata la a XX-a editie a Targului de Turism al
Romaniei

Evenimente
Regio, presa si banii europeni - Briefing regional pentru mass media, privind Programul Operational
Regional
Modele pentru actiunile viitoare de urbanizare in Regiunea Centru
La seminarul regional organizat la Alba Iulia, in 18 septembrie 2008, au
participat peste 70 de persoane, din intreaga regiune, reprezentand atat
administratia publica, precum si mediul de afaceri, alaturi de organizatiile
neguvernamentale, cele patronale, sau cele universitare. Participantii s-au
aratat preocupati de problemele dezvoltarii urbane. De asemenea, un mare
interes a suscitat si posibilitatea de corelare a unor proiecte finantabile prin
Axa Prioritara 1 a Programului Operational Regional, cu alte proiecte,
finantabile prin alte programe europene. Detalii
Regiunea CENTRU continua pionieratul privind reprezentativitatea sa europeana
La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala CENTRU a avut loc o
intalnire de lucru intre conducerea Agentiei si partenerii germani care
asigura reprezentarea Landului Brandenburg pe langa Uniunea Europeana,
la Bruxelles. Reuniunea a avut ca scop identificarea cailor prin care
Regiunea Centru isi poate eficientiza activitatea la nivel local si la
Bruxelles, pentru imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor
structurale, in vederea dezvoltarii polilor urbani din cele 6 judete ale
Regiunii Centru, respectiv Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu.
Detalii

Alte informatii
•
•
•

A fost refunctionalizat biroul extern al ADR Centru din Harghita

•

Nota de clarificari privind eligibilitatea cheltuielilor in cazul contractelor incheiate cu un agent
economic inainte de semnarea contractului de finantare

•

Instructiune catre solicitantii de finantare nerambursabila cu privire la completarea cererii de
finantare

•

Singurul jucator dedicat IMM-urilor de pe piata financiara isi extinde reteaua
Circulara nr.260674/01.09.2008 referitoare la deschiderea de conturi pe numele beneficiarilor din
sectorul privat

Instructiune catre solicitantii de finantare in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
privind avizul Natura 2000

•

Instructiune privind continutul cadru al Proiectului Tehnic

Oportunitati de finantare
Catalogul surselor de finantare
Asa cum v-am obisnuit, stimati cititori, in fiecare luna va prezentam cele mai importante
informatii referitoare la finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu
numai. Sunt enumerate atat fondurile derualte prin intermediul ADR Centru, cat si prin
alte institutii, structurate pe tipuri de beneficiari (administratie publica locala, societati
comerciale, universitati, ONG-uri). Datele sunt 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. Detalii

Regiunea Centru si rolul ei european
Importanta unui birou regional langa centrul de decizie la nivel European - "Ideile bune devin idei
de succes, daca sunt bine promovate si dezvoltate!"
In Regiunea Centru, Ziua Diversitatii a fost sarbatorita la Alba Iulia
Creatie si identitate culturala romaneasca in inima Europei
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