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In acest numar
•
•

Suspendarea depunerii de proiecte pe domeniul 5.1 a Programului REGIO

•

Instructiune AMPOR privind acordarea prefinantarii

Instructiune cu privire la indeplinirea criteriului de eligibilitate referitor la dovada proprietatii asupra
imobilului obiect al cererii de finantare

Evenimente
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013 - 2 ani de implementare
Un numar de 331 proiecte depuse la nivelul Regiunii Centru pentru
finantare nerambusabila prin Programul Operational Regional, 81 de
proiecte contractate, 26 in curs de contractare si peste 56% din fondurile
alocate, solicitate spre finantare. Detalii

Semnarea si lansarea primului contract de finantare pe Domeniul Major de Interventie 4.1
Primul proiect care va beneficia de finantare nerambursabila prin fondurile
alocate domeniului major de interventie 4.1 al Programului Operational
Regional, proiectul „Centru de afaceri Sibiu” depus de catre SC TRANSCAR
INTERNATIONAL, a fost semnat de catre ADR Centru, de beneficiar si de
catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei exact cand s-au implinit
doi ani de la lansarea programului REGIO in Romania.Detalii

Rezultate concrete ale alocarii de fonduri nerambursabile – Varianta ocolitoare Brasov
La doi ani de la lansarea Programului Operational Regional, se pot observa
in Regiunea Centru primele rezultate vizibile ale fondurilor nerambursabile
alocate prin proiecte. Receptia lucrarii si darea in folosinta a variantei
Ocolitoare Brasov a fost facuta in 23.07.2009, in prezenta domnului Vasile
Blaga, ministrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, a domnului
George Scripcaru, primarul municipiului Brasov si a domnului Simion Cretu,
directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru.Detalii

Alte informatii
•

Corigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru sub-domeniul „Poli de crestere” din cadrul Axei
prioritare 1 a Programului Operational Regional

•

Fonduri REGIO pentru imbunatatirea conditiilor de trai ale varstnicilor din Sibiu Un nou contract de
finantare nerambursabila, semnat la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru prin Programul
Operational Regional, finanteaza imbunatatirea conditiilor de viata pentru varstnicii care stau in
Caminul Dr. Carol Wolff din Sibiu.

•
•

Obligativitatea publicarii de anunturi pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile prin REGIO
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational Regional
la 17.07.2009

Oportunitati de finantare
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
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