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Echipa ADR Centru va transmite cele mai bune urari
pentru Noul An, care sa fie mai bun si sa va aduca
sanatate si impliniri!
LA MULTI ANI 2013!
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In acest numar



97% din fondurile nerambursabile alocate Regiunii Centru prin REGIO sunt contractate!



Suspendarea partiala a procesului de evaluare, selectie si contractare in perioada 27
decembrie 2012 – 03 ianuarie 2013

Final de proiect privind promovarea oportunitatilor de finantare disponibile prin
Programul Operational Regional

Evenimente
Conferinta regionala privind stadiul implementarii Programului Operational Regional la nivelul
Regiunii Centru
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, in 18 decembrie
2012, in Sala de conferinte a Hotelului Parc din Alba Iulia, Conferinta
regionala privind stadiul implementarii Programului Operational Regional
la nivelul Regiunii Centru. Acest eveniment a avut scopul de a analiza
modul cum au fost absorbite, pana in prezent, fondurile alocate Regiunii
Centru prin acest Program.
Detalii

Semnare contract de finantare - O noua atractie turistica in statiunea Predeal - Centru de
Agrement si SPA
Un nou contract de finantare a fost semnat in 20.12.2012, la sediul ADR
Centru din Alba Iulia, prin care sunt alocate fonduri nerambursabile pentru
construirea unui centru de agrement si SPA in orasul Predeal. Contractul a
fost semnat de catre primarul orasului Predeal, domnul Liviu Cocos si de
catre directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, domnul
Simion Cretu. Proiectul ”Centru de agrement si Spa Predeal” este finantat
din bugetul alocat Regiunii Centru prin Programul Operational Regional,
Domeniul Major de Interventie 1.1-Poli de crestere.
Detalii

Alte informatii




Discutii privind viziunea de dezvoltare a regiunii Centru



ADR Centru a publicat un set de pliante dedicat informarii beneficiarilor de fonduri REGIO
cu ultimele Instructiuni emise de AM POR pentru implementarea eficienta a proiectelor

Au aparut numerele 38 si 39 ale Revistei Focus Regio Centru, dedicate prezentarii
proiectelor de dezvoltare a turismului finantate de REGIO in Regiunea Centru si a
obiectivului UE de crestere a eficientei energetice in viitoarea perioada de programare.

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 21 decembrie 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


Agentiile destinate Dezvoltarii Regionale din Romania si Republica Moldova avand acelasi
nume – CENTRU - au devenit partenere



Regiunea Centru a devenit exemplu de bune practici la nivel european

Acest newsletter este elaborat si trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Str. Decebal Nr. 12, 510093, Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613
Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, puteti sa va dezabonati aici
Preluarea oricaror informatii cuprinse in acest material se poate face doar cu precizarea sursei.

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.

