Focus Regio Centru
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Regiunea Centru
Numarul 3, 31 iulie 2008

In acest numar
Informatii importante pentru solicitantii de fonduri nerambursabile prin Programul Operational
Regional

•
•

Instructiune privind valabilitatea studiilor de fezabilitate- documentatiilor tehnice
de avizare a lucrarilor de interventie la data depunerii cererii de finantare
Prima reuniune a reprezentantilor Regiunii CENTRU dupa alegeri
Marti, 19 august 2008, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va organiza
prima sedinta a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Centru in noua sa
componenta.

•

Instructiune catre solicitantii de finantare privind pregatirea dosarului pentru
contractare

•

Situatia proiectelor depuse in cadrul ADR Centru pe axe prioritare ale Programului
REGIO 16 iulie

Evenimente
Stadiul proiectelor depuse la ADR Centru de intreprinzatorii privati
Regiunea Centru a inregistrat cel mai mare numr de proiecte depuse la
nivel national pe domeniul de interventie 4.3 al Programului Operational
Regional (POR), domeniu destinat finantarii nerambursabile a
microintreprinderilor din zonele urbane ale Regiunii Centru. Detalii

Seminarii regionale de informare cu privire la Programul Operational Regional
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si birourile judetene ale
acesteia, vor organiza in perioada 15.09 – 02.10.2008 cate 3 seminarii in
fiecare judet al Regiunii Centru. Seminariile de informare regionale vor fi
realizate pe categori de potentiali beneficiari de fonduri prin intermediul
POR Detalii

Delegatie Georgiana - vizita In Regiunea Centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala CENTRU a fost vizitata joi, 24
iulie 2008, de o delegatie georgiana constituita din reprezentanti ai
autoritatilor de stat, ai autoritatilor locale si regionale din Regiunea Kakheti
din Georgia. Detalii

Alte informatii
•

NOTA privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului fondurilor din bugetele consiliilor
judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
In data de 9 iulie 2008 s-a primit de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor o
informare privind modalitatea de derulare a finantarii si transferului fondurilor din bugetele consiliilor
judetene in bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara.

•

Discutii pe tema energiilor regenerabile

Oportunitati de finantare
Catalogul surselor de finantare
Continuam prezentarea, pe scurt, a celor mai importante informatii referitoare la
finantarile nerambursabile active, la nivelul Regiunii Centru si nu numai, din cursul
acestei luni. Sunt enumerate fondurile derulate atat prin ADR Centru, cat si prin alte
institutii, structurate pe tipuri de beneficiari (societati comerciale, administratie publica
locala, universitati, ONG-uri) si sintetizate, din mai multe surse, pe informatii de stricta
necesitate, pentru a va ajuta sa cautati mai multe informatii. Detalii

Regiunea Centru si rolul ei european
Oportunitati de colaborare cu institutia Aidico Spania
Biroul de Reprezentare al Regiunii Centru la Bruxelles realizeaza medierea contactului
dintre actorii regionali ai Regiunii Centru si cei din celelalte regiuni, apartinand statelor
membre ale Uniunii Europene. Printre alte activitati, Biroul de Reprezentare al Regiunii
Centru la Bruxelles sustine proiectele initiate de actorii regionali autohtoni, prin
promovarea lor si identificarea de parteneri straini, precum si prin oferirea de asistenta in
organizarea si medierea intalnirilor, necesare formarii parteneriatelor. Detalii
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