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In acest numar
•

IMPORTANT – MAI SUNT DOAR CATEVA ZILE PANA LA SUSPENDAREA DEPUNERII DE CERERI DE
FINANTARE IN CADRUL DMI 2.1 in REGIUNEA CENTRU
Instructiune privind suspendarea depunerii de cereri de finantare in cadrul domeniului major de
interventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv
constructia, reabilitarea soselelor de centura” din Programul Operational Regional 2007-2013 pentru
Regiunea Centru.

•

In cadrul Saptamanii Europene a IMM - ADR CENTRU a prezentat oportunitatile de finantare
nerambursabila prin Programul Operational Regional REGIO
Pe parcursul saptamanii 4-10 mai, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a participat la o
serie de evenimente care au avut loc in diferite judete ale Regiunii Centru, dedicate informarii
administratorilor de intreprinderi mici si mijlocii. Reprezentantii ADR Centru au prezentat
potentialilor beneficiari prezenti, programul REGIO si oportunitatile de finantare neramursabila
disponbile prin Programul Operational Regional pe perioada 2007-2013, precum si alte retele si
servicii puse la dispozitia celor care vor sa-si dezvolte afacerile.

•

Vorbind despre EUROPA, de ziua ei!

Evenimente

Conferinta regionala privind schimbarile demografice si influenta lor asupra dez-voltarii regionale
ADR Centru in colaborare cu Ministerul Federal al Economiei si Tehnologiei
din Landul Brandenburg a organizat joi, 21 mai 2009, Conferinta
Regionala „Schimbarile demografice si consecintele asupra dezvoltarii
regionale - Influente asupra proiectelor finantate prin Programul
Operational Regional“, avand ca scop prezentarea si discutarea diferitelor
aspecte care se afla in stransa legatura cu procesele demografice.
Evenimentul s-a bucurat de o larga participare regionala si internationala,
desfasurandu-se la Hotel Parc din Alba Iulia. Detalii
Programul Operational Regional aduce fonduri importante la nivelul Regiunii Centru.

Alte informatii
•

AM POR a emis un coriggendum privind proiectele depuse in cadrul Axei prioritare 1, sub-domeniul
Poli de dezvoltare urbana

•

Fonduri nerambursabile pentru cetatea din Rupea

•
•

Drumuri reabilitate in municipiul Tirgu Mures
Presa si publicul larg sunt informate despre metodele de derulare a proiectelor fi-nantate de REGIO

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe Axe Prioritare ale Regio
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
Intalniri informale la nivel regional pentru imbunatatirea reprezentativitatii europene a Regiunii Centru.
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