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In acest numar
•

Instructiunea nr. 85 a AM POR cu privire la criteriile de eligibilitate verificate cu ocazia
vizitelor de monitorizare

•

4 milioane de lei fonduri nerambursabile Regio pentru siguranta cetatenilor din Municipiul
Brasov

•

22 milioane euro investiti in micile afaceri din Regiunea Centru

Evenimente
La ADR Centru s-a contractat primul proiect din regiune destinat reabilitarii siturilor industriale
Acest proiect din Regiunea Centru, prin care o veche fabrica de prelucrare
a lemnului, abandonata, se transforma intr-o moderna structura de
sprijinire a afacerilor, a fost contractat marti, 29 mai 2012 la Alba Iulia.
Semnarea contractului de finantare a avut loc in prezenta domnului Racz
Karoly, primarul municipiului Targu Secuiesc si a domnului Simion Cretu,
director general ADR Centru. Proiectul este finantat din fondurile
Programului Operational Regional, domeniul major de interventie 4.2,
destinat reabilitarii siturilor industriale abandonate, program gestionat de
catre ADR Centru la nivelul Regiunii Centru.
Detalii
Interes regional foarte mare pentru pregatirea corespunzatoare a proiectelor de dezvoltare
Peste 200 de persoane, au participat, in luna mai, in toate judetele
Regiunii Centru, la suita de seminarii organizate de ADR Centru. Intalnirile
de lucru organizate la Alba Iulia, Brasov, Miercurea Ciuc, Sfantu
Gheorghe, Sibiu si Targu Mures au dezbatut punctual aspecte legate de
implementarea proiectelor din cadrul Programului Operational Regional si
au urmarit pregatirea potentialilor beneficiari de fonduri pentru viitoarea
perioada de programare 2014-2020.
Detalii

Alte informatii
•

Instructiuni privind achizitionarea serviciilor de audit pentru Contractele finantate prin
POR 2007-2013, aplicabila cu data de 24.04.2012

•
•

Platoul Cornesti, redevine zona de agreement moderna cu fonduri Regio
Strada 9 Mai din Sibiu intra in lucrari de modernizare
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•

6 noi Centre de afaceri construite in Regiunea Centru prin fondurile REGIO

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 29.05.2012
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
•

Procedurile de achizitii publice: Tema unui nou seminar organizat de Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Centru

•
•
•

Inscrieti-va la concursul Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene
Premiul peisajului 2012-2013
ADR Centru deruleaza un nou proiect european de cooperare interregionala

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.
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