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In acest numar
Instructiunea nr. 73/02.08.2011a AM POR
Autoritatea de Management a publicat Instructiunea 73/02.08.2011 prin
intermediul careia inceteaza aplicabilitatea Instructiunii 60 din 23.11.2010
a AMPOR, avand in vedere publicarea OUG nr. 66/29.06.2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale
aferente acestora.
Detalii

Seminar destinat problemelor si solutiilor identificate in implementarea proiectelor Regio din
Regiunea Centru
In perioada 6-8 septembrie 2011, ADR Centru invita autoritatile publice
locale din Regiunea Centru sa participe la seminarul „Implementarea
proiectelor in cadrul Programului Operational Regional – proceduri,
probleme si solutii” organizat la nivel regional. Scopul seminarului va fi sa
se trateze si discute aspectele legate de implementarea proiectelor
contractate in cadrul Programului – probleme intampinate si solutii gasite
pentru rezolvarea acestora, aspecte legate de procesul de achizitii publice
si sistemul de corectii financiare aplicat in cazul in care aceste achizitii nu
sunt realizate corespunzator, precum si masurile luate pentru prevenirea
si sanctionarea neregulilor.
Detalii
Catalogul surselor de finantare nerambursabile, active in 2011
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.
Descarca Catalogului Surselor de Finantare
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