Focus Regio Centru
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Regiunea Centru
Numarul 46, 30 Decembrie 2011

In acest numar
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va ureaza
un An Nou Fericit
cu sanatate, bucurii si impliniri, alaturi de cei dragi!
•

ADR Centru a finalizat procesul de contractare a proiectelor REGIO pentru centrele urbane
din Regiunea Centru

•

Programul Regio asigura conditii mai bune de trai pentru varstnicii din Brasov

Evenimente
Conferinta Regionala privind stadiul implementarii Programului Operational Regional la nivelul
Regiunii Centru
Peste 70 de persoane au participat, in data de 13 decembrie 2011, in Sala
de conferinte a Hotelului Parc din Alba Iulia, la cea de-a patra editie a
Conferintei regionale privind stadiul implementarii Programului
Operational Regional la nivelul Regiunii Centru, eveniment organizat de
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru. La manifestare au fost
prezenti reprezentanti ai administratiei publice locale, ai ONG si IMM
implicati in program, precum si membrii Retelei regionale de multiplicatori
de informatii REGIO.
Detalii
Intalnire de lucru pentru stabilirea viitoarelor directii de dezvoltare ale Regiunii Centru cu fonduri
nerambursabile
In data de 7 decembrie 2011, la sediul Consiliului Judetean Mures, ADR
Centru a organizat o intalnire de lucru a reprezentantilor autoritatilor
administratiei publice locale pentru analizarea stadiului implementarii
Programului Operational Regional in Regiunea Centru. La aceasta reuniune
de lucru au participat si membrii Comitetului Regional de Evaluare
Strategica si Corelare (CRESC) Centru.
Detalii

Alte informatii
•

Un centru de afaceri modern va fi construit la Brasov cu fonduri Regio

•

Legea nr. 279/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 34/2006

•
•

Nota referitoare la domeniul major de interventie 4.1
Notificarea privind intrarea in vigoare a Ordinului ANRMAP nr. 509/2011

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 23.12.2011
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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