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In acest numar
•

Autoritatea de Management pentru POR a publicat versiunea nr. 10 a Documentului Cadru
de Implementare a Programului Operational Regional 2007-2013. Vizitati pagina de
prezentare a Programului REGIO in Regiunea Centru, www.regio.adrcentru.ro

•

Trei noi produse de informare dedicate vizualizarii proiectelor REGIO implementate cu
sprijinul ADR Centru

Evenimente
Presa locala si regionala - informata la zi despre obiectivele de dezvoltare regionala

In data de 25 ianuarie 2011, conducerea ADR Centru din Alba Iulia a
sustinut o conferinta de presa in care au fost prezentate realizarile atinse
de catre ADR Centru si Regiunea Centru, precum si activitatile ce vor fi
derulate in acest an de catre Agentie in cadrul Programului Operational
Regional. Detalii

Targetul ADR Centru pentru anul 2011 in implementarea Programului Operational Regional
Si in acest an activitatea ADR Centru privind implementarea Programului
Operational Regional, va consta in evaluarea si contractarea cererilor de
finantare, in cazul domeniilor unde mai sunt proiecte in evaluare, si se va
concentra in principal pe implementarea si monitorizarea proiectelor
contractate. Concomitent, se va urmari depunerea si evaluarea cererilor
de finantare aferente domeniilor de interventie nesuspendate la nivelul
regiunii. Detalii

Alte informatii
•
•

Notificare ANRMAP privind incheierea actelor aditionale la contractele de achizitie publica

•

Dupa trei ani si jumatate de activitate derulati de ADR Centru pentru implementarea
Programului Operational Regional in regiunea noastra - Peste jumatate din fondurile
alocate sunt aprobate pentru finantarea proiectelor

•

Instructiune de modificare a valorii eligibile pentru proiecte de modernizare si extindere a
structurilor de cazare - DMI 5.2

CORRIGENDUM nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritara 3– „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”

Oportunitati de finantare
Situatia proiectelor depuse in Regiunea Centru pentru finantare prin Programul Operational
Regional la data de 28.01.2011
Catalogul surselor de finantare
Doriti sa accesati fonduri nerambursabile? Aveti nevoie de finantare pentru dezvoltarea activitatii?
Pentru a putea vedea ce anume puteti finanta si cine acorda fonduri pentru proiectele dumneavoastra,
accesati Catalogul Surselor de Finanțare Nerambursabila, pus la dispozitie de catre ADR Centru!
Dupa cum v-am obisnuit in ultimii patru ani, va prezentam liniile de finanțare deschise spre depunere pentru
luna in curs. In Catalog puteti identifica fondurile derulate atat de ADR Centru, cat si de alte institutii din tara,
sau de catre Uniunea Europeana. Informatiile sunt structurate pe tipuri de solicitanti eligibili (administratie
publica locala, societati comerciale, universitati, ONG-uri), 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.
Urmariti aparitia Catalogului Surselor de Finantare, pana in data de 10 a fiecarei luni!

Regiunea Centru si rolul ei european
•

In anul 2010, pe langa implementarea Programelor PHARE si REGIO in regiune - ADR
Centru a derulat 6 proiecte regionale cu finantare europeana
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Proiect selectat in cadrul Programul Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de
Dezvoltare Regionala
www.inforegio.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.

