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In acest numar
Corrigendumul nr. 2/iunie 2011 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 4, domeniului major
de interventie 4.1
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a
transmis in data de 18.07.2011 Corrigendumul nr. 2/iunie 2011 la Ghidul
Solicitantului pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4.1 –
Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta
regional si locala.
Prevederile legate de conditia privind accesul la infrastructura de afaceri
se aplica de la data aprobarii si publicarii pe site a modificarilor realizate la
ghidul solicitantului.
Mai jos este prezentat Corrigendumul nr. 2 si forma actualizata a Ghidului
Solicitantului si a documentatiei aferente acestuia.
Detalii
Regiunea Centru, la 4 ani de implementare a fondurilor nerambursabile Regio
Cu ocazia implinirii a patru ani de cand a fost lansat Programul
Operational Regional, la Sibiu, in 13 iulie 2007, Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Centru poate prezenta rezultate imbucuratoare, care situeaza
Regiunea Centru in primele locuri la nivel national, ca numar de proiecte
depuse, numar de proiecte implementate, relevante la nivel regional, dar
si ca rata de atragere a fondurilor. Angajarea, prin contractele incheiate, a
70% din cele 439,09 milioane euro alocate, si plata catre beneficiari a
unor sume in cuantum de circa 28% din suma alocata, reprezinta felul in
care ADR Centru a raspuns solicitarilor beneficiarilor din regiune, carora le
putem multumi pentru interes, colaborare si implicare in derularea
programului.
Detalii
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