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In acest numar
•

Nou contract de finantare pentru implementarea Programului Operational Regional in
Regiunea Centru

•
•

ADR Centru continua activitatile pentru promovarea Programului Operational Regional
Regio in Regiunea Centru aduce finantare nerambursabila de 3,9 milioane lei pentru un
nou punct de atractie turistica al regiunii

Evenimente
Drumul sarii din Sovata un parc unic in Romania finantat din Fonduri Regio
Peste 7,3 milioane lei vor sustine in urmatorii doi ani Primaria orasului
Sovata in transformarea zonei intr-o locatie cu un parc unic in tara ce va
dubla potentialul turistic al statiunii. Acestea sunt rezultatele estimate de
catre Unitatea Administrativ Teritoriala a orasului Sovata in cadrul
contractului de finantare nerambursabila semnat azi, 26.07.2011, la sediul
Consiliului Judetean Mures, in prezenta doamnei Edita Emoke Lokodi,
presedinte CJ Mures, a domnului Peter Ferenc, primarul orasului Sovata si
a domnului Simion Cretu, director general Agentia pentru Dezvoltare
Regionala Centru.
Detalii
O noua sansa pentru copiii aflati in situatii de risc din Sacele, Brasov
Semnarea unui nou contract de finantare nerambursabila aduce peste 2,8
milioane lei fonduri nerambursabile Centrului de zi pentru copii aflati in
situatii de risc din localitatea Sacele, judetul Brasov. Contractul de
finantare a fost semnat azi, 21.07.2011, la sediul Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia in prezenta domnului Radu
Florea Nistor, primar al municipiului Sacele, si a domnului Simion Cretu,
director general ADR Centru. Fondurile solicitate sunt destinate lucrarilor
de reabilitare a cladirii centrului, mobilarea si dotarea acestuia cu
echipamente.
Detalii

Alte informatii
•

OUG nr. 66 din 30.06.2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene

•

Cinematograful Patria din Brasov va fi reabilitat cu fonduri Regio

•

Revista REGIO Nr. 6 Proiecte Regio in Romania

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 22.07.2011
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
•

Deschiderea statiunii Ocna Sibiului finantata prin fonduri Phare
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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.

