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In acest numar
•

Reprezentantii ADR Centru si cei din mediul privat au dezbătut problemele intampinate in
absorbtia fondurilor REGIO

•
•

Noua axa de transport in zona economica Coresi a municipiului Brasov
Nota pentru aplicarea Ordinului nr. 1360/1938/2011 privind aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile pentru Axa prioritara 1 a Programului Operational Regional

Evenimente
Forumul Comunicatorilor Regio din Romania
Timp de trei zile, pe perioada 22-24 iunie 2011, s-a desfasurat la Neptun Constanta, Forumul Comunicatorilor Regio, eveniment ce a adus la masa
discutiilor autoritatile implicate in derularea Programului Operational
Regional, beneficiarii fondurilor, precum si mass media din tara. Agentia
pentru Dezvoltare Regionala Centru, avand calitatea de Organism
Intermediar pentru implementarea programului la nivelul regiunii Centru,
a fost prezenta la eveniment, alaturi de reprezentantii beneficiarilor si
comunicatorilor pentru Regio.
Detalii

Proiect european de aproape 3 milioane euro pentru reabilitarea ambulatoriului din cadrul
Spitalului Clinic Judetean Mures
Vineri, 17 iunie 2011, a fost semnat un nou contract de finantare prin
fonduri nerambursabile Regio, destinate modernizarii si dotarii
ambulatoriului Spitalului Clinic Judetean Mures, un spital de competenta
inalta ce deserveste judetul si judetele limitrofe, pentru afectiuni cu grad
mare de complexitate. Semnarea contractului de finantare a avut loc la
sediul Consiliului Judetean Mures, in prezenta presedintelui Consiliului
Judetean Mures, doamna Edita Emoke Lokodi, si a directorului general
ADR Centru, domnul Simion Cretu. Proiectul are o valoare totala de peste
11,26 milioane lei, din care 8,68 milioane lei reprezinta finantarea
nerambursabila solicitata.
Detalii

Alte informatii
•
•

Peste 8 milioane de lei pentru Liceul teoretic ”Mircea Eliade” – Intorsura Buzauluii
Instructiunea nr. 60/23.11.2010 a AM POR privește aplicarea de corecții financiare în
conformitate cu prevederile Ghidului Comisiei Europene COCOF 07/0037/03 din

21/11/2007

•
•

REGIO aduce resurse financiare nerambursabile pentru elevii din Joseni
Revista REGIO

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 24.06.2011
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
•

Conferinta de încheiere a proiectului ”Consolidarea capacității instituționale a Consorțiului
Regional (CR) al Regiunii de dezvoltare Centru”

•

Sprijin german pentru proiectele de dezvoltare din Regiunea Centru
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