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In acest numar
•
•

Valorificarea patrimoniului centrelor istorice cu fonduri REGIO

•

IMM-urile din Regiunea Centru incep sa primesca fondurile nerambursabile

Fonduri nerambursabile pentru reabilitarea drumului judetean care leaga Marginimea Sibiului de
Valea Sebesului

Evenimente
Revitalizarea Cetatii Vauban din Alba Iulia cu fonduri REGIO
Municipiul Alba Iulia si Cetatea Vauban din acest oras vor beneficia de
fonduri nerambursabile, derulate de ADR Centru prin Programul
Operational Regional – REGIO. Este vorba despre finantarea proiectului
intitulat „Reabilitare Centru istoric Traseul estic, Traseul sudic, Traseul
nordic Fortificatia de tip Vauban – Alba Iulia, cai de acces, iluminat si
mobilier urban specific” depus la sediul ADR Centru de catre Consiliul Local
Alba Iulia. Detalii
Instruiri pentru atragerea de fonduri nerambursabile destinate reabilitarii siturilor industriale
poluate
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat joi, 12 martie
2009, incepand cu ora 11.00, in Sala de Sedinte ADR Centru, din Alba
Iulia, seminarul regional „Finantarea reabilitarii siturilor industriale poluate
- Proiecte existente la nivel regional”. Evenimentul a fost destinat analizarii
posibilitatii de a se de-pune proiecte in cadrul domeniul major de
interventie 4.2 al Programului Operational Regional - „Reabilitarea siturilor
industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati“.Detalii

Alte informatii
•
•
•

Situatia proiectelor depuse pe Programul REGIO, martie 2009
Corrigendum nr. 2, pentru proiectele depuse pe Axa Prioritara 1, DMI 1.1
Clarificari privind Manualul de Identitate Vizuala POR - PANOURI

Oportunitati de finantare
Chestionar pentru dezvoltarea responsabilitatii sociale a companiilor
ADR Centru sprijina dezvoltarea culturii manageriale
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

Regiunea Centru si rolul ei european
Informatii utile pentru imbunatatirea activitatii ONG
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