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In acest numar
•
•

Soseaua ocolitoare a municipiului Brasov prinde contur cu finantare REGIO
Necesitatea respectarii legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice

Evenimente
Noi contracte finantate de REGIO destinate dezvoltarii IMM din Regiunea CENTRU
Resursele financiare nerambursabile reprezinta sprijinul de care
microintreprinderile au acum cea mai mare nevoie. Regiunea Centru a
cunoscut, in ultimii ani, o dezvoltare continua si datorita impactului pe care
il au pe piata aceste microintreprinderi, care creeaza locuri de munca si au
flexibilitatea necesara de a se adapta cerintelor unei economii de piata
dinamice. Detalii

Seminarii de informare privind Programul Operational Regional
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in calitatea sa de Organism
Intermediar pentru Programul Operational Regional, organizeaza, in
perioada 23 iunie – 2 iulie 2009, o serie de seminarii de informare privind
Programul REGIO la nivel regional, fiind prevazuta cate o intalnire de lucru
la nivelul fiecarui judet din Regiunea Centru.Detalii

Alte informatii
•
•
•

Instruiri pentru micii intreprinzatori din Regiunea Centru.
Dezvoltarea micilor afaceri din Regiunea Centru cu fonduri nerambursabile prin REGIO.
Peste 95 milioane euro pentru reabilitarea drumurilor din Regiunea Centru.

Oportunitati de finantare
Clarificari catre solicitantii de finantare privind procesul de verificare a conformitatii documentatiei proiectului
tehnic
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va avea un sediu nou în Alba Iulia

Catalogul surselor de finantare
Asa cum v-am obisnuit, stimati cititori, in fiecare luna va prezentam cele mai importante informatii referitoare
la finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu numai. Sunt enumerate atat fondurile
derualte prin intermediul ADR Centru, cat si prin alte institutii, structurate pe tipuri de beneficiari
(administratie publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri). Datele sunt 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. Detalii

Regiunea Centru si rolul ei european
Intalniri informale la nivel regional pentru imbunatatirea reprezentativitatii europene a Regiunii Centru.
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Investim in viitorul tau!
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