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In acest numar
•

Situatia proiectelor depuse, pana la data de 19 ianuarie 2009, in cadrul ADR Centru pe axe prioritare
ale Programului Operational Regional - REGIO

•

Informatie de presa privind implementarea Planului de Comunicare pentru Programul Operational
Regional in Regiunea Centru în anul 2008

Evenimente
Landul Brandenburg sprijina activ dezvoltarea Regiunii Centru
In perioada de 22-23 ianuarie 2009, o delegatie a Landului Brandenburg,
compusa din dr. Gerd Harms, Secretar de stat si domnul Gerhard
Ringmann, Director al Departamentului “Europa/International”, ambii
reprezentand Cancelaria Landului, delegatie însotita de doamna dr. Birgit
Schliewenz, in calitate de reprezentant al Landului pentru chestiuni
bilaterale de parteneriat, a participat la o scurta vizita de lucru in Regiunea
Centru. In cadrul intalnirilor cu reprezentanti ai Regiunii Centru a fost
dezbatuta problematica dezvoltarii regionale prin absorbtia fondurilor
structurale, inclusiv prin Programul Operational Regional. Detalii

Dezvoltarea Regiunii Centru si proiecte internationale pentru sustinerea IMM-urilor au fost
subiectele principale ale Sedintei CDR Centru din luna ianuarie
Prima sedinta ordinara din acest an, a celor sase Consilii judetene, precum
si a reprezentantilor municipiilor, oraselor si comunelor celor sase judete
din Regiunea Centru, a stabilit noi directii de dezvoltare a Regiunii Centru,
precum si implicarea in proiecte de sustinere pe viitor a IMM-urilor.
Organizata de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, sedinta a
avut loc vineri 23 ianuarie 2009 si a supus atentiei membrilor Consiliului
pentru Dezvoltare Regionala zece subiecte importante in vederea
dezvoltarii si a bunei functionari a Regiunii. Detalii

Alte informatii
•
•
•

Seminarii privind dezvoltarea durabila a marilor orase din Regiunea Centru
Materiale de Identitate Vizuala REGIO disponibile pentru beneficiarii finantarilor nerambursabile.
Corrigendum privind sub-domeniul “Centre urbane” din cadrul Axei Prioritare 1 a Programului
Operational Regional

Oportunitati de finantare
Nota privind avizul Natura pentru beneficiarii de finantari nerambursabile
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
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