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Focus Regio Centru
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Regiunea Centru
Numarul 21, 30 Noiembrie 2009

In acest numar
•

Peste 16 milioane euro fonduri nerambursabile la dispozitia microintreprinderilor din
Regiunea Centru

•

Corrigendum nr. 1 pe domeniul major de interventie 4.3

Evenimente
In prima zi de depunere a proiectelor pentru dezvoltarea turismului din Regiunea Centru –
AVALANSA DE CERERI PENTRU ATRAGEREA FONDURILOR NERAMBURSABILE DISPONIBILE
In 23 noiembrie 2009, prima zi de relansare a domeniului 5.2 al
Programului Operational Regional, potentialii beneficiari din Regiunea
Centru, interesati de accesarea fondurilor nerambursabile disponibile, au
sosit la prima ora la sediul ADR Centru pentru a-si inregistra cat mai
repede cererile de finantare. Incepand cu ora opt, expertii Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala Centru au inceput inregistrarea proiectelor,
respectand ordinea sosirii fiecarui solicitant. Pana la finalul zilei, 9 proiecte
au fost inregistrate pe domeniul 5.2 si alte 30 proiecte pe domeniul 4.3,
amandoua domeniile fiind redeschise dupa un an, in aceeasi zi.Detalii
Interes crescut pentru accesarea fondurilor nerambursabile la nivelul Regiunii Centru
Odata cu relansarea domeniului 5.2 al Programului Operational Regional,
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat o serie de
seminarii de informare pentru potentialii beneficiari din Regiunea Centru.
Cei aproape 80 de potentiali beneficiari prezenti la seminarii sau aratat
foarte interesati de accesarea celor peste 6 milioane euro disponibile ca
fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea structurilor de turism.Detalii

Seminar de promovare a DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” din cadrul Axei
prioritare 4

1

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, in colaborare cu
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, un seminar de informare
asupra Programului Operational Regional si a domeniului major de
interventie 4.3, recent lansat la nivel regional. Sustinut vineri 13
octombrie 2009, in cadrul Conferintei internationale Challenges of
contemporary knowledge – based economy, evenimentul a reunit
studenti, economisti si oameni de afaceri din Alba Iulia, dar si economisti
din Turcia, Rusia, Finlanda si Rusia.Detalii

Alte informatii
•
•

Erata pentru Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interventie 4.3

•
•

Oportunitati de promovare turistica

Nota privind Anexa 1.2 Finantarea proiectului la Ghidul Solicitantului pentru domeniul
major de Interventie 4.3
Interes pentru promovarea satelor sasesti din Regiunea Centru

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la 28.11.2009
Un numar de 427 de proiecte s-au depus pana la data de 23.10.2009 la sediul Agentiei pentru Dezvoltare
Regionala Centru, pentru finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional. Au fost contractate,
pana la data prezentarii situatiei, un numar de 98 proiecte si au fost respinse 176 cereri, depuse pe diferite
domenii de interventie ale celor 5 axe prioritare. Detalii
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
Se cauta parteneri din Regiunea Centru in cadrul programului URBACT II
S-a lansat la Bruxelles Clubul de Afaceri Romania Belgia - Romania Belgium Business Club
Generatia 89 despre viitorul Europei
Acest newsletter este trimis de:
AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU
Piata Consiliul Europei 32D, 510096, 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

Investim in viitorul tau!
Regio este cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Nota: Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.
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