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In acest numar
•
•
•

Seminar destinat imbunatatirii implementarii proiectelor microintreprinderilor muresene
Scoala generala nr. 18 din Sibiu se extinde cu fonduri REGIO
Peste 13 milioane euro fonduri nerambusabile Regio pentru mediul privat din Regiunea
Centru

Evenimente
Intalnire de lucru pentru dezvoltare regionala prin programul REGIO
In data de 13 aprilie 2011, in Sala de protocol a Consiliului Judetean
Harghita, ADR Centru a organizat o intalnire de lucru a reprezentantilor
autoritatilor administratiei publice locale si ai ONG relevante in procesul de
implementare a Programului Operational Regional in Regiunea Centru. La
reuniunea de lucru au participat si membrii Comitetului Regional de
Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Centru.
Detalii

Seminar regional destinat identificarii solutiilor optime pentru implementarea cu succes a
proiectelor REGIO
Peste 80 de persoane, membrii ai echipelor responsabile cu
implementarea proiectelor REGIO, dar si reprezentanti ai autoritatilor
administratiei publice locale si judetene din Regiunea Centru interesati de
intarirea capacitatii institutionale a entitatilor pe care le reprezinta au
participat, in 7 aprilie 2011, la seminarul de lucru organizat de ADR
Centru. Intalnirea a fost destinata identificarii problemelor si solutiilor
optime, pe baza procedurilor de lucru, pentru implementarea proiectelor
contractate in Regiunea Centru in cadrul Programului Operational Regional
– REGIO 2007-2013.
Detalii

Alte informatii
•

Nota privind interpretarea prevederilor Ghidului solicitantului in cadrul domeniului major
de interventie 4.1

•
•

Peste 2 milioane lei pentru extinderea si mansardarea scolii din Ghimbav - Brasov
Infrastructura sociala imbunatatita si dotari in valoare de peste 4 milioane lei in judetul
Harghita

•

Revista REGIO

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 29.04.2011
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
•
•

Vizita de studiu a membrilor Consortiului Regional Centru

•

Se dezvolta colaborarea dintre Regiunea Centru si West Midlands - Anglia

Regiunea Centru prezenta la Conferinta Europeana ”Schimbarile demografice in Europa –
Solutii pentru economie”
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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.

