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Stimati cititori, incepem acum un demers foarte important pentru promovarea oportunitatilor de finantare
destinate dezvoltarii regionale in Romania si, in special, in Regiunea Centru. Deoarece dorim ca acest
newsletter sa fie un instrument util pentru dumneavoastra, ne vom stradui sa imbunatatim continuu calitatea
informatiei pe care v-o prezentam. Avem convingerea ca, daca vom putea veni in intampinarea doleantelor
dumneavoastra, daca vom putea explica in termeni clari si concisi metodologia de lucru pentru accesarea
programelor de finantare nerambursabila, fiecare institutie publica, precum si fiecare organizatie care este
interesata de implementarea programelor europene va pregati mai bine proiecte care contribuie la dezvoltarea
echilibrata a Regiunii Centru si, in general, a societatii romanesti, in ansamblu. Va multumim si, de acum
inainte, va invitam sa fiti alaturi de noi si sa ne sprijiniti in acest demers, sugerandu-ne cele mai bune formule
de prezentare a informatiilor!

In acest numar
•

Probleme specifice procesului de evaluare si selectie a proiectelor finantabile prin Programul
Operational Regional

•
•

Premii europene pentru antreprenori romani
Situatia proiectelor depuse la ADR Centru in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013,
pana la sfarsitul lunii mai 2008

Evenimente
Termen important pentru finantarile destinate domeniului 4.3 din cadrul POR,
"Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor"
Sesiunea de depunere a proiectelor pregatite de catre microintreprinderi
a inceput in data lansarii nationale a acestei scheme de finantare,
respectiv 13 martie, si este activa pana in data de 16 iunie 2008, ora
16.00 la sediul ADR Centru. Pana la sfarsitul luni martie a.c., ADR Centru
a organizat sesiuni de informare pentru potentialii beneficiari in fiecare
dintre cele sase judete ale regiunii. Detalii

Scurt rezumat al sedintei CMPOR din aprilie 2008
In cadrul sedintei CMPOR din data de 22 Aprilie 2008 a fost aprobat Raportul anual de
implementare al Programului Operational Regional pentru anul 2007 si a fost aprobat
Planul Multianual de Evaluare al Programului Operational Regional. Detalii

Alte informatii

•
•
•

Importanta Regulii N+3/N+2
Eveniment PROFINN in Regiunea Centru
Intrebari si raspunsuri privin proiectele finantabile prin POR 2007-2013

Oportunitati de finantare
Catalogul surselor de finantare
ADR Centru editeaza un buletin informativ lunar continand programele de finantare
nerambursabila active, finantate de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei. Catalogul
surselor de finantare contine patru sectiuni, adresate societatilor comerciale, autoritatilor
publice, organizatiilor neguvernamentale si universitatilor. Detalii

Regiunea Centru si rolul ei european
•
•

Ecouri de la Bruxelles
Retele de cooperare europeana in domeniul social

Acest newsletter este trimis de:
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Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici

Investim in viitorul tau!
Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Nota: Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.

