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In acest numar
•

Informatii importante pentru solicitantii de fonduri
nerambursabile prin Programul Operational Regional Nota privind
asigurarea dovezilor privind proprietatea imobiliara

•
•

Regiunea Centru va folosi avantajele sistemului GIS
Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare
ale Programului REGIO

Evenimente
Interes mare al microintreprinderilor din Regiunea Centru pentru finantari nerambursabile
Un numar de 169 de proiecte au fost depuse de catre microintreprinderile
din Regiunea Centru la sediul ADR Centru pentru finantare nerambursabila,
pana la data de 16 iunie 2008. Proiectele au fost depuse pe domeniul 4.3
"Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" al Programului Operational
Regional. Detalii

Se va constitui o retea de multiplicare a informatiei privind Programul REGIO
Reprezentantii AMPOR si ai Organismelor Intermediare (OI) pentru acest
program de la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare au convenit ca, in cadrul
masurilor privind informarea si publicitatea pentru Programul REGIO, sa fie
creata o baza de date la nivel national, care sa duca la realizarea unei
retele de multiplicare a informatiilor specifice REGIO, la nivelul intregii tari.
Detalii

Alte informatii
•
•

Fonduri nerambursabile pentru dezvoltare urbana
Prezentarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operational regional 2007-2013
Este vorba despre un document programatic national, elaborat pe baza Programului Operational
Regional 2007-2013. Documentul Cadru de Implementare sintetizeaza, pe domenii de interventie,
cine sunt beneficiarii proiectelor, care sunt activitatile eligibile, criteriile de eligibilitate si selectie a
proiectelor, marimea alocarilor financiare, sistemul de implementare, monitorizare si evaluare a
programului. Documentul Cadru de Implementare contine informatii necesare atat celor care

implementeaza Programul Operational Regional, precum si beneficiarilor acestui Program, respectiv
cei care elaboreaza proiecte si solicita finantare pentru aceste proiecte.

•
•

Corrigendum-uri importante pentru domeniile de interes ale Programului REGIO
Proiectul RenERg EuReg va mobiliza actorii regionali din domeniul energiilor regenerabile

Oportunitati de finantare
Catalogul surselor de finantare
Continuam prezentarea, pe scurt, a celor mai importante informatii referitoare la
finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu numai, din cursul
acestei luni. Sunt enumerate fondurile derulate atat prin ADR Centru, cat si prin alte
institutii, structurate pe tipuri de beneficiari (societati comerciale, administratie publica
locala, universitati, ONG-uri) si sintetizate, din mai multe surse, pe informatii de stricta
necesitate, pentru a va ajuta sa cautati mai multe informatii. Detalii

Regiunea Centru si rolul ei european
•

ADR Centru se implica in dialogul european pentru prevenirea si stoparea schimbarilor climatice
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