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In acest numar
•

S-au modificat regulile privind Identitatea Vizuala pentru Programul Operational Regional REGIO
2007-2013. Acum beneficiarii finantarilor nerambursabile au la dispozitie noile drafturi ale unor
elemente de informare si publicitate REGIO!

•

Situatia proiectelor depuse, pana la data de 20 februarie 2009, in cadrul ADR Centru pe axe
prioritare ale Programului Operational Regional - REGIO

Evenimente
Instruiri destinate intreprinzatorilor din Regiunea Centru
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, in parteneriat cu SC Gaia
Consulting Group SRL, a orga-nizat vineri, 20 februarie 2009, in Sala de
conferinte a Extensiei Universitatii Babes-Bolyai din municipi-ul
Gheorgheni, judetul Harghita, seminarul “Oportunitati de finantare in anul
2009”. Evenimentul, destinat instruirii intreprinzatorilor din municipiul
Gheorgheni, s-a axat pe prezentarea surselor de finantare nerambursabila,
precum si serviciile disponibile de sprijin pentru IMM-uri. Detalii

Promovarea Fondurilor Structurale in judetul Mures
In luna februarie 2009, la sediul Camerei de Comert, Industrie si
Agricultura a judetului Mures, a avut loc Masa rotunda dedicata
oportunitatilor de finantare din fonduri europene post-aderare, cu tema
“Accesati fonduri europene!” Scopul acestei reuniuni de la Tirgu Mures a
vizat cresterea gradului de in-formare a potentialilor beneficiari de
finantare nerambursabila din mediul privat cu privire la oportunitatile din
acest domeniu aduse de fondurile europene post aderare. Detalii

Alte informatii
•
•

Nou sediu Birou Regional Mures.
Fonduri nerambursabile pentru reabilitarea drumului judetean DJ142C din judetul Mures.

•

Clarificari privind Metodologia de calcul al finantarii nerambursabile in cazul proiectelor generatoare
de venituri.

Oportunitati de finantare
NOTA catre solicitantii de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013 cu privire la aplica-rea
prevederilor art. 55 alin (1) – (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1083/ 2006
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
Sprijin prin reteaua Enterprise European Network pentru IMM din Regiunea Centru
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