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In acest numar
•

Instructiune privind actualizarea Anexei II a contractelor de finantare REGIO pentru
proiectele de infrastructură de transport din mediul urban

•

Seminar regional destinat identificarii solutiilor optime pentru implementarea cu success
a proiectelor REGIO

•

7 milioane de lei fonduri nerambursabile pentru extinderea Scolii Generale nr.2 din
Rasnov

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
Peste 2 milioane euro fonduri europene nerambursabile pentru 18 microîntreprinderi din Regiunea
Centru
Un număr de 18 cereri de finanțare nerambursabilă, depuse de firmele
mici din Regiunea Centru, au fost contractate pe parcursul lunii martie la
sediul ADR Centru din Alba Iulia. Proiectele, în valoare de totală de 14,66
milioane lei, vor fi finanțate prin domeniul major de intervenție 4.3 al
Programului Operaţional Regional. Până în prezent, pe acest domeniu
major de intervenție al programului, un număr de 117 microîntreprinderi
din regiune au semnat contracte de finanțare prin care le-au fost alocate
42,21 milioane lei fonduri nerambursabile.
Detalii

Alte informatii
•

Instructiunea 66 a AM POR, referitoare la modificarea si completarea Anexei III –
”Instructiuni de prefinantare si rambursare a cheltuielilor” aferenta contractelor de
finantare incheiate pe Axa Prioritara 4, DMI 4.3

•

Regiunea Centru are un nou Plan de Comunicare pentru Programul Operational Regional

•

In judetul Mures inca trei scoli generale vor beneficia de fonduri nerambursabile de circa
sapte milioane lei

•

Nota AM POR privind eligibilitatea unor cheltuieli in cadrul domeniului major de
interventie 4.1

•
•

Strazile din Zlatna vor fi reabilitate cu fonduri REGIO
Revista REGIO

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 25.03.2011
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
•

Intalniri de lucru in cadrul proiectului „Consolidarea capacitatii institutionale a
Consortiului Regional - Regiunea Centru"

•

ADR Centru va invita sa participati la prima conferinta internationala a proiectului DART
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