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In acest numar
•

Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare ale Programului Operational
Regional – REGIO

•
•

Landul Brandenburg are reprezentanta oficiala in Regiunea Centru
Parteneriat regional pentru dezvoltarea IMM

Evenimente
Dezvoltarea mediului universitar prin proiecte finantate de REGIO
ADR Centru a organizat, in parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie
1918” – Facultatea de Stiinte, din Alba Iulia, un modul cu tema
„Dezvoltarea economico-sociala durabila in Regiunea Centru, prin proiecte
finantate de Programul Operational Regional”, sub forma unui seminar
regional la care au participat peste 50 de persoane, membri ai Asociatiei
Generale a Economistilor din Romania (AGER) si ai Asociatiei Facultatilor de
Economie din Romania (AFER). Detalii

Fonduri REGIO pentru Dezvoltarea urbana a Regiunii CENTRU
Finantarea microintreprinderilor din Regiunea Centru
Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Centru a primit aprobarea din partea
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor pentru lista celor
89 proiecte care au trecut de evaluarea tehnica si financiara, intrand in
etapa precontractuala, inainte de a primi finantare prin domeniul 4.3
„Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” al Programului Operational
Regional. Finantarea nerambursabila solicitata de cele 89 proiecte ajunse in
faza de precontractare este de 7.462.419,61 euro. Detalii

Alte informatii
•
•

Femeile intreprinzator s-au intalnit la Tirgu Mures
Nota catre potentialii solicitanti de finantare in cadrul DMI 3.2 – „Reabilitarea/ modernizarea/
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”

Oportunitati de finantare

Nota catre solicitantii de finantare privind aplicarea prevederilor ordinului pentru modificarea procedurii privind
emiterea acordului de catre Inspectoratul de Stat in Constructii – I.S.C., pentru interventii in timp asupra
constructiilor existente
Nota privind documentatia tehnico-economica ce se depune la Cererea de finantare
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
Oportunitati de parteneriat – Reteaua Euregha
Oportunitati de parteneriat pentru Universitatile din Regiunea Centru
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