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Oportunitati de finantare
A fost lansat Ghidul pentru reabilitarea termica a blocurilor cu fonduri europene. Depunerea
cererilor de finantare se poate face incepand cu data de 15 noiembrie 2012.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a publicat varianta finala a Ghidului solicitantului pentru
Domeniul de interventie 1.2 – Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte din cadrul
Programului Operational Regional 2007-2013.
Beneficiarii eligibili ai schemei de finantare sunt unitatile administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei
publice locale) – municipii resedinte de judet in calitate de reprezentanti ai asociatiilor de proprietari, precum
si cele 6 sectoare ale Municipiului Bucuresti.
Sunt eligibile urmatoarele categorii de lucrari de reabilitare termica a blocului:

•
•

Lucrari de reabilitare termica a anvelopei;
Lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire.

Pentru mai multe informatii și pentru a vizualiza documentele necesare accesati pagina web a ADR
Centru: http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=COMEvenimente&eID=1268

Regiunea Centru si rolul ei european
Uniunea Europeana consulta IMM-urile pentru identificarea celor mai împovărătoare acte
legislative. Puteti contribui prin completarea chestionarului: „Ce include TOPUL 10 al celor mai
împovărătoare acte legislative pentru IMM-uri?”
Acest newsletter este elaborat si trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Str. Decebal Nr. 12, 510093, Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613
Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici
Preluarea oricaror informatii cuprinse in acest material se poate face doar cu precizarea sursei.

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.
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