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In acest numar
•
•
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Workshop Cercetare si Inovare in sisteme de energie regenerabila
Intalnire de lucru pentru dezvoltare regionala prin programul Regio
Investitii Regio de 12 milioane lei pentru dezvoltarea a doua centre urbane din judetul
Harghita

Evenimente
Seminar destinat problemelor si solutiilor identificate in implementarea proiectelor Regio din
Regiunea Centru
Circa 40 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Regiunea
Centru au participat, in data de 26 septembrie 2011, la seminarul
„Implementarea proiectelor in cadrul Programului Operational Regional –
proceduri, probleme si solutii” organizat de catre ADR Centru la Hotel Parc
din Alba Iulia. Scopul evenimentului a fost de a se discuta despre
aspectele legate de implementarea proiectelor contractate in cadrul
Programului – probleme intampinate si solutii gasite pentru rezolvarea
acestora, aspecte legate de procesul de achizitii publice si sistemul de
corectii financiare aplicat in cazul in care aceste achizitii nu sunt realizate
corespunzator, precum si masurile luate pentru prevenirea si sanctionarea
neregulilor.
Detalii
Municipiul Sfantu Gheorghe se redefineste in calitate de centru urban european
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta semnarea a sase noi
contracte de finantare nerambursabila, ce aloca unor institutii din
municipiile Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, judetul Covasna, circa 85
milioane lei fonduri nerambursabile Regio. Finantarea este asigurata de
Programul Operational Regional, prin Axele Prioritare 1, 3, 4 si 5. Aceste
contracte de finantare au fost semnate de doamna Elena Udrea, in calitate
de ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului, de domnul Simion
Cretu, director general ADR Centru, precum si de beneficiarii proiectelor,
respectiv domnii Tamás Sándor, presedintele Consiliului Judetean
Covasna, Antal Árpád András, primarul municipiului Sfantu Gheorghe si
Károly Rácz, primarul municipiului Targu Secuiesc.
Detalii

Alte informatii
•

Revenire scrisoare privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de
interventie 4.1

•

Strada Turnului si Piateta Targu Pestelui se modernizeaza cu fonduri Regio

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 26.09.2011
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
•

Birouri de informare pentru energie durabilă în Regiunea Centru, în sprijinul comunitatilor
locale, în cadrul proiectului ENESCOM

•

PromoBio sprijina noile initiative in domeniul bioenergiei in Regiunea Centru si alte doua
regiuni din Europa de Est

•

Apel de proiecte EUREKA
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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.

