Focus Regio Centru
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Regiunea Centru
Numarul 45, 30 Noiembrie 2011

In acest numar
•
•

Si copiii din Miercurea Ciuc beneficiaza de fonduri nerambursabile Regio

•
•

Un nou centru social pentru varstnicii din comuna Sanpaul, judetul Mures

Intalnire de lucru pentru stabilirea viitoarelor directii de dezvoltare ale Regiunii Centru cu
fonduri nerambursabile
Garantarea creditelor pentru sustinerea finantarilor nerambursabile prin FNGCIMM in
Regiunea Centru

Evenimente
Concluziile vizitei cu presa din Regiunea Centru la proiecte contractate prin Programul REGIO Proiecte variate, rezultate concrete, beneficii multiple
In cadrul vizitei la proiecte, organizata marti, 15.11.2011, jurnalistii din
Regiunea Centru au aflat unde si pentru ce s-au alocat fondurile Regio.
ADR Centru a invitat mass media la proiectele finantate din fondurile
Programului Operational Regional, pentru a vedea rezultatele
implementarii acestor initiative. Pe agenda ordinii de zi a fost propusa
vizitarea a patru proiecte, trei dintre acestea fiind intr-un stadiu avansat
de implementare, iar unul fiind deja finalizat cu succes. Proiectele vizitate
au acoperit domeniile sociale, educational si de afaceri.
Detalii

Seminar pentru problemele specifice programului Regio
In cadrul Universitatii ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a desfasurat a
V-a editie a Conferintei Internationale “Provocari ale economiei
contemporane bazate pe cunoastere”, organizata de Facultatea de Stiinte
din cadrul Universitatii in parteneriat cu ADR Centru si alte organizatii. In
cadrul evenimentului, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a avut
un modul dedicat prezentarii stadiului implementarii Programului
Operational Regional in Regiunea Centru, precum si dezbaterii problemelor
identificate in cadrul proceselor de evaluare, selectie, contractare si
implementare a proiectelor finantate prin programul REGIO.
Detalii

Alte informatii
•
•

30 de scoli din Regiunea Centru se modernizeaza prin fonduri nerambursabile Regio
HG 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor
structurale

•

A aparut numarul 33 al Revistei Focus Regio Centru, dedicata prezentarii studiului
regional privind dezvoltarea infrastructurii rutiere din Regiunea Centru si a proiectelor
derulate pe acest domeniu prin programul Regio.

•
•

Fonduri nerambursabile investite in 19 centre sociale din Regiunea Centru
37 milioane euro fonduri nerambursabile pentru revitalizarea mediului de afaceri din
Regiunea Centru.

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 25.11.2011
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
•

Dezbatere publica privind responsabilitatea sociala a corporatiilor ca strategie de
sustenabilitate a afacerilor

Acest newsletter este elaborat si trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Str. Decebal Nr. 12, 510093, Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613
Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici
Preluarea oricaror informatii cuprinse in acest material se poate face doar cu precizarea sursei.

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.

