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Focus Regio Centru
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Regiunea Centru
Numarul 23, 30 Ianuarie 2010

In acest numar
•
•

Implementarea Programului Operational Regional in Regiunea Centru
Regenerarea urbana a municipiului Alba Iulia

Evenimente
REGIO finanteaza proiecte pentru imbunatatirea climatului social, in con-cordanta cu eforturile
europene de lupta impotriva saraciei si excluziunii sociale
ADR Centru sustine mesajul transmis de comunitatea europeana prin
impulsionarea atragerii de fonduri alocate dezvoltarii serviciilor sociale in
regiunile romanesti din Programul Operational Regional si saluta orice
initiativa care duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale persoanelor cu
nevoi speciale din Regiunea Centru. In contextul actiunilor de imbunatatire
a climatului social lansate la nivel european, ADR Centru are preocupari
sustinute de finantare a initiativelor locale si regionale in domeniu, prin
Programul Operational Regional, Axa Prioritara 3 „Imbunatatirea
infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Interventie (DMI) 3.2 –
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea serviciilor sociale”.
Pana in acest moment, prin programul REGIO, au fost semnate 3
contracte de finantare, la nivelul Regiunii Centru, inca o cerere de
finantare aflandu-se in faza precontractuala.Detalii
REGIO si noul an 2010 aduc aproape 17 milioane lei pentru reabilitarea dru-mului dintre Rasinari,
Poplaca si Orlat, in judetul Sibiu
Anul 2010 aduce vesti bune pentru cetatenii judetului Sibiu, si nu numai,
care tranziteaza drumurile judetene. In primele zile ale anului a fost
prezentat public, la sediul Consiliului Judetean Sibiu, proiectul care
prevede cresterea atractivitatii zonei turistice Marginimea Sibiului, ce va fi
finantat prin Programul Operational Regional. „Modernizarea DJ 106 D
Rasinari – Poplaca – Orlat - Intersectia cu DJ 106E” reprezinta o cerere de
finantare neram-bursabila care solicita o suma de peste 13,9 milioane
lei.Detalii

Alte informatii
1

•

Nota catre beneficiarii de finantare din cadrul Regio 2007-2013 privind in-structiuni si
termeni de referinta pentru achizitionarea servicilor de audit

•

Studiu de Evaluare Intermediara a Programului Operational Regional pentru perioada
01.01.07 - 30.06.09

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la 22.01.2010
Un numar de 619 de proiecte s-au depus pana la data de 22.01.2010 la sediul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala Centru, pentru finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional. Au fost contractate,
pana la data prezentarii situatiei, un numar de 99 proiecte si au fost respinse 229 cereri, depuse pe diferite
domenii de interventie ale celor 5 axe prioritare.
Detalii
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
Regiunea Centru va continua colaborarea de succes cu Landul Brandenburg
Maraton Fotografic – „Zece imagini din sapte orase, in 24 de ore!”

Acest newsletter este trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, 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

Investim in viitorul tau!
Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Nota: Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.
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