Focus Regio Centru
Newsletter adresat celor interesati de finantarile nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in
Regiunea Centru
Numarul 12, 30 Aprilie 2009

In acest numar
•

Chestionar privind evaluarea nivelul de cunoastere a Programului Operational Regional 2007-2013
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a participat cu stand propriu la cea de-a doua editie a
Targului „Alba Invest”, organizat in centrul municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei manifestari, ADR
Centru a prezentat potentialilor beneficiari de finantari nerambursabile, prin programul REGIO, care
sunt oportunitatile de finantare pentru administratiile publice locale, IMM-uri si ONG-uri, pentru
atingerea obiectivului comun de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Centru.

•

Baza de date regionala a firmelor de consultanta
ADR Centru vine in sprijinul celor din Regiunea Centru ce doresc sa acceseze fonduri nerambursabile
prin oferirea unui nou tip de informatii, respectiv o baza de date regionala a firmelor de consultanta.
Firmele de consultanta care doresc sa-si promo-veze serviciile isi vor pune la dispozitia celor
interesati datele de contact, dar si ca-teva exemple de proiecte derulate si rezultate obtinute, date
necesare in vederea obtinerii de credibilitate.

•

Conferinta Finantare si dezvoltare pentru microintreprinderi, IMM-uri si intreprinderi mari

Evenimente
Conferinta regionala privind schimbarile demografice si influenta lor asupra dez-voltarii regionale
ADR Centru si oportunitatile pentru dezvoltare regionala din fonduri nerambursabile, la Targul
ALBA INVEST
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a participat cu stand propriu la
cea de-a doua editie a Targului „Alba Invest”, organizat in centrul
municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei manifestari, ADR Centru a
prezentat potentialilor beneficiari de finantari nerambursabile, prin
programul REGIO, care sunt oportunitatile de finantare pentru
administratiile publice locale, IMM-uri si ONG-uri, pentru atingerea
obiectivului comun de dezvoltare economico-sociala a Regiunii
Centru.Detalii
Dezvoltarea oraselor Regiunii Centru prin fonduri REGIO

Noua primarii de municipii au depus cereri de finantare prin care si-au
propus sa dezvolte infrastructura urbana, mediul social si de afaceri din
fiecare dintre aceste localitati. Data de 31 martie 2009 a reprezentat
termenul limita de depunere al ce-rerilor de finantare nerambursabila prin
care se pot finanta proiectele integrate pentru dezvoltare urbana a
centrelor urbane din Regiunea Centru.Detalii

Retea judeteana pentru absorbtia Fondurilor Structurale in judetul Mures

Alte informatii
•
•

Situatia proiectelor REGIO

•

Clarificari referitoare la Manualul de Identitate Vizuala REGIO – instructiuni pentru realizarea de placi
permanente

•

Clarificari privind cererile de finantare depuse in cadrul domeniului major de interventie 3.4

Instructiune catre solicitantii de finantare cu privire la eliminarea dintre documentele solicitate la
depunerea cererii de finantare a rezumatului proiectului

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

Regiunea Centru si rolul ei european

Vizita de studiu in Germania
Misiune economica pentru sprijinirea initiativelor inovative ale IMM
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