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Peste 16 milioane euro fonduri nerambursabile pentru spitalul judetean din Covasna
Reabilitarea drumurilor din Regiunea Centru cu investiții de peste 100 milioane euro
fonduri nerambursabile

Evenimente
Inca 8 milioane euro, fonduri Regio derulate prin ADR Centru pentru investitii in Mures
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru anunta semnarea a doua noi
contracte de finantare nerambursabila din fondurile Programului
Operational Regional, pentru asigurarea finantarii de peste 34,6 milioane
lei pentru dezvoltarea economico-sociala a judetului Mures. Proiectele
contractate sunt depuse pe domeniul 1.1, privind dezvoltarea urbana
integrata, de catre municipalitatea din Targu Mures si pe domeniul 3.2,
privind investitia pentru reabilitarea unei cladiri ce va deveni centru social
in Ludus.
Detalii

Modernizarea statiunii Sugas Bai, crearea unui nou centru social si a unui incubator de afaceri in
judetul Covasna
Trei contracte de finantare nerambursabila semnate de catre
reprezentantii judetului Covasna si reprezentantii Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala Centru asigura finantare nerambursabila de peste
3,29 milioane lei pentru dezvoltarea economica, sociala si turistica a
judetului. Semnarea contractelor de finantare a avut loc in cadrul unui
eveniment organizat la sediul Consiliului Judetean Covasna, la care au
participat doamna Elena Udrea, in calitate de ministru al Dezvoltarii
Regionale si Turismului, domnul Tamás Sándor, presedintele CJ Covasna,
Antal Árpád András, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, domnul
Károly Rácz, primarul municipiului Targu Secuiesc si domnul Simion Cretu,
directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru.
Detalii

Alte informatii
•

Servicii medicale și echipamente medicale performante cu investiții nerambursabile de 22
milioane euro

•

90 milioane euro fonduri nerambursabile contractate pentru dezvoltarea oraşelor din
Regiunea Centru

•

Printr-un set de trei pliante, ADR Centru informeaza beneficiarii de fonduri Regio despre

•
•

Ordonanța de Urgență nr 66/2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in utilizarea fondurilor publice europene sau nationale aferente; despre Ordinele 2359 și
2370 emise de MFP pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/20009 privind
gestionarea financiara a Instrumentelor Structurale; precum si despre Instrucțiunea nr. 66 emisa de
AMPOR privind modificarea si completarea Anexei III a contractelor de finantare, referitoare la
prefinantarile acordate beneficiarilor DMI 4.3
A aparut numarul 32 al Revistei Focus Regio Centru, dedicata prezentarii studiului
regional pentru dezvoltarea turismului si a proiectelor derulate pe acest domeniu din
cadrul programului Regio.
Revista REGIO nr.9, Proiecte Regio in Romania

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 28.10.2011
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
•
•
•

O noua misiune economica germana de succes in Regiunea Centru
Strategii eficiente in planificarea teritoriala integrata
Inceperea cursurilor de perfectionare si specializare in ocupatiile manager de proiect,
expert achizitii publice si director de program
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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.

