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In acest numar
•

Instructiunea nr. 91/ 24.08.2012 a AM POR privind forma actului aditional ce are ca scop
doar prelungirea perioadei de implementare a proiectului

•
•

Comisia Europeana a actualizat regulile de identitate vizuala referitoare la logo-ul Uniunii
S-a lansat spre consultare Ghidul pentru sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a
blocurilor de locuinte

Evenimente
Fondurile REGIO contractate de ADR Centru reabilitează un sit industrial din Odorheiu Secuiesc
Acest proiect, prin care pe terenul aflat în proprietatea Consiliului Judeţean
Harghita unde a funcţionat Centrul de Protecţie a Plantelor şi Carantină
Fitosanitară din municipiul Odorheiu Secuiesc se va edifica un modern
incubator de afaceri, este finanţat din fondurile Programului Operaţional
Regional, domeniul major de intervenţie 4.2, destinat reabilitării siturilor
industriale abandonate, program gestionat de către ADR Centru la nivelul
Regiunii Centru.
Detalii

Sansa la un trai decent prin reabilitarea unui centru social cu 3,6 milioane lei Fonduri REGIO
Peste 500 de persoane din comuna Halchiu si zonele invecinate din
Brasov, vor avea sansa sa beneficieze de un trai decent si sa apeleze la
servicii sociale moderne peste 2 ani cand se estimeaza finalizarea
proiectului de reabilitare a Centrului social din Halchiu.
Detalii

Alte informatii
•
•

Nota AM POR privind aplicarea Hotărârii de Guvern nr.1135/09.11.2011
97% din fondurile nerambursabile destinate microintreprinderilor, contractate

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 29 august 2012

Catalogul surselor de finantare
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. In Catalog puteti identifica fondurile derulate atat de ADR Centru, cat si de alte institutii din tara,
sau de catre Uniunea Europeana. Informatiile sunt structurate pe tipuri de solicitanti eligibili (administratie
publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri), 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.
Urmariti aparitia Catalogului Surselor de Finantare, pana in data de 10 a fiecarei luni!

Regiunea Centru si rolul ei european
•

Participare la Ziua Brandenburg 2012
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Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programul Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala
www.inforegio.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.

