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Conferinta regionala privind comunicarea pentru Programul REGIO
Peste 4 milioane lei fonduri nerambursabile pentru municipiul Sfantu Gheorghe

Evenimente
Strategiile de dezvoltare ale polilor de crestere din Romania
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, impreuna cu Departamentul
Pol de Crestere municipiul Brasov, a organizat un seminar de lucru cu rolul
de a analiza modul in care se pot implementa proiectele de dezvoltare
urbana durabila in cadrul marilor areale urbane, in perioada 24 si 25
februarie, la Poiana Brasov. Evenimentul s-a bucurat de o participare
reprezentativa, la lucrari fiind prezenti reprezentantii Comisiei Europene,
prin Directoratul pentru Politici Regionale – DG Regio, precum si domnul
Razvan Murgeanu, secretar de stat in cadrul MDRT, alaturi de directori din
AM POR, ACIS si alte institutii care se preocupa de absorbtia fondurilor
europene nerambursabile. Detalii
Incepe implementarea proiectelor pentru dezvoltarea polului de crestere Brasov cu fonduri REGIO
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta semnarea primelor
doua contracte de finantare pentru investitii in infrastructura urbana a
municipiului Brasov, vineri - 25 februarie 2011. Proiectele contractate, in
valoare totala de peste 7 milioane euro, fac parte din Planul Integrat de
Dezvoltare a Zonei Metropolitane Brasov depuse spre finantare in cadrul
Axei Prioritare 1 a Programului Operational Regional. La eveniment au
participat domnul Razvan Murgeanu, secretar de stat in cadrul MDRT,
domnul Simion Cretu, director general ADR Centru si domnul George
Scripcaru, primarul municipiului Brasov, oras care va beneficia de
fondurile nerambursabile. Detalii
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Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia
romaneasca, finantate din Instrumentele Structurale ale Uniunii Europene alocate
Romaniei – OUG nr. 9/2010
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ADR Centru se implica in serviciile de orientare profesionala
Premii REGIO pentru participantii la un concurs de schi
Corrigendum-ul Nr 1 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 1.1 –
Planuri Integrate de Dezvoltare, sub-domeniul Poli de Crestere

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 25.02.2011
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!
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Oportunitati de dezvoltare a proiectelor regionale romano-italiene
Potențialul energetic din Regiunea Centru a fost dezbătut la Praga
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