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In acest numar
•
•
•

Intreruperea depunerii cererilor de finantare
Semnarea primului contract de mare impact regional finantat din Fonduri Structurale
Suspendarea depunerii de cereri de finantare care vizeaza domeniul major de interventie 5.2 al
Programului Operational Regional 2007-2013

Evenimente
LA MULTI ANI !!! SARBATORI FERICITE
ADR Centru va multumeste pentru colaborare si pentru suportul oferit in
implementarea Programului REGIO si a celorlalte programe destinate
dezvoltarii Regiunii Centru. Detalii

Conferinta regionala REGIO - BILANTUL FONDURILOR NERAMBURSABILE LA ADR CENTRU
Bilantul fondurilor REGIO derulate prin ADR Centru a impulsionat
autoritatile administratiei publice locale sa creeze o noua asociatie
intercomunitara pentru valorificarea oportunitatilor turistice regionale.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a prezentat vineri, 19
decembrie 2008, bilantul celor 18 luni de implementare a Programului
Operational Regional – REGIO 2007-2013. Detalii

Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CRESC
Vineri, 19 decembrie, in Sala de Conferinte a Hotelului Parc din Alba Iulia a
avut loc ultima sedinta din acest an a Comitetului Regional de Evaluare
Strategica si Corelare (CRESC) „Centru”. In cadrul acestui eveniment a
avut loc adoptarea Hotararii de modificare a Regulamentului de Organizare
si Functionare al CRESC „Centru”, in conformitate cu cerintele HG
1383/2008. Detalii

Alte informatii
•
•
•
•

Viitorul municipiului Gheorgheni din Regiunea Centru
Situatia proiectelor depuse pe REGIO
Asistenta tehnica pentru promovarea REGIO
S-au finalizat primii doi ani din implementarea efectiva a Programului Operational Regional - „REGIO”

Oportunitati de finantare
Nota privind Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare de venit
Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea/
modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” a POR 2007-2013
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
Oportunitati de finantare prin Programul Interreg IVC al Uniunii Europene
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