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In acest numar
•
•
•

Un deceniu pentru dezvoltare regionala - La multi ani, ADR Centru!

•

REGIUNEA CENTRU a stralucit la Ziua Regiunilor - La OPEN DAYS Bucuresti, regiunile romanesti si-au
afirmat identitatea pentru prima data in mod unitar

Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare ale Programului REGIO
REGIO, PRESA SI BANII EUROPENI - Detalii privind Briefingul regional pentru mass media, referitor
la derularea Programului Operational Regional la nivel national si in Regiunea Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru din Alba Iulia a
participat cu succes, pe langa celelalte sapte Agentii din tara, la
evenimentul "OPEN DAYS - Ziua Regiunilor", organizat de MDLPL
pentru a celebra Saptamana Europeana a Regiunilor si Oraselor.
Evenimentul a avut loc in data de 13 octombrie 2008, in Piata
George Enescu din Bucuresti si a reflectat forta conceptului de
dezvoltare regionala. Standul Regiunii Centru, organizat de ADR
Centru, a fost bine pus in valoare datorita colaborarii celor sase
judete - Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu. Detalii

Evenimente
Cine este interesat, este invitat sa afle mai multe! - Atelier de lucru privind finantarile prin
Programul REGIO la Tirgu Mures
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor (MDLPL) ii asteapta
pe toti cei care au o idee de proiect finantabil prin Programul Operational
Regional sa afle mai multe despre modul cum se pot obtine fonduri
europene nerambursabile prin programul REGIO. Pentru Regiunea Centru,
evenimentul are loc vineri, 31 octombrie 2008, incepand cu ora 10.00, in
Sala de "Tonitza" a Hotelului Continental din Tirgu Mures (situat in Piata
Teatrului, nr. 6). Detalii

Fonduri nerambursabile pentru drumuri judetene

Un nou contract de finantare nerambusabila prin Programul Operational
Regional a fost semnat miercuri, 8 octombrie 2008 la sediul Agentiei
pentru Dezvoltare Regionala Centru. Este al doilea contract semnat la
nivelul Regiunii Centru si prevede "Valorificarea potentialului turistic si
economic al Vaii Aiud, prin reabilitarea infrastructurii de transport DJ 107
M". Depus de catre Consiliul Judetean Alba, proiectul solicita spre finantare
o suma de 21.943.167 lei, finantare nerambursabila acordata de catre
Uniunea Europeana. Detalii
Promovarea turismului din Regiunea Centru
Timp de patru zile, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a fost
prezenta la Romexpo, Bucuresti, la cea de-a XX-a editie a Targului de
Turism al Romaniei. Targul, organizat de catre Ministerul pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, s-a
desfasurat in perioada 23-26 octombrie 2008. Pe parcursul celor patru zile,
reprezentantii Regiunii Centru au prezentat vizitatorilor oportunitatile
turistice ale Regiunii. Detalii

Alte informatii
•
•

Reuniune a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru
Nou targ international pentru energii regenerabile si eficienta energetica in Europa de Sud-Est RENEXPO® South-East Europe 2008

Oportunitati de finantare
Nota catre beneficiarii de finantare prin Programul Operational Regional 2007 - 2013
Clarificari primite de la MDLPL in ceea ce priveste unele documente care trebuie anexate de unitatile de cult
pentru proiectele finantabile in cadrul domeniului 5.1 al Programului 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
OPEN DAYS 2008 BRUXELLES - Saptamana europeana a Regiunilor si Oraselor
Expozitie internationala - ENERGAIA 2008
Oportunitati de colaborare cu organizatii internationale
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