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Până la 2010, 583
microîntreprinderi au depus cereri
de finanţare nerambursabilă pe
acest domeniu. Din cererile de
finanţare depuse un număr de 231
proiecte au fost respinse până la
data prezentei raportări. Un număr
de 76 cereri sunt contractate, cu o
valoare solicitată spre finanţare de
5,13 mil euro, depuse în
prima sesiune de depunere a
proiectelor lansată în martie 2008.
Alte 248 cereri de finanţare, care
solicită suma de 31,57 milioane
euro, se află în prezent în curs de
evaluare, iar un număr de 28 cereri

de finanţare sunt în etapă precontractuală. Cele 28 de proiecte
aflate în etapă precontractuală solicită spre finanţare
3,83 milioane euro. Pentru finanţarea microîntreprinderilor ce
doresc să-şi dezvolte activitatea, prin cererile depuse şi rămase în
evaluare, s-au depăşit fondurile alocate cu 18,72 milioane euro 1
eur

Lista detaliată a proiectelor contractate poate fi accesată pe site-
ul ADR Centru, , secţiunea Regio 2007-2013,
Lista proiecte contractate. Aceasta lista se actualizează
permanent pe măsură ce se semnează noi contracte de finanţare
nerambursabilă de către toate cele trei părţi implicate în proces,
respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate
de Autoritate de Management a programului, ADR Centru în
calitate de Organism Intermediar şi Beneficiarul.
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Construire c ţentru de afaceri finan at prin DMI 4.1

Achiziţie echipamente prin DMI 4.3
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AXA PRIORITARĂ 4 -
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Fondurile nerambursabile
se distribuie
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regionale;
- vor reabilita siturile industriale abandonate, interven

nd ca scop atragerea investi iilor, revigorarea i
i regionale;

- vor dezvolta microîntreprinderile productive i a celor
prestatoare ialul endogen al
regiunilor (resurse naturale, materii prime, resurse umane
etc).

Domeniul major de intervenţie 4.1 - „

”, la fost lansat la nivel regional în 25 aprilie 2008,
buget de P 30 iulie

2010, pe acest domeniu au fost depuse 20 proiecte, din care
zece au fost respinse.

Dezvoltarea durabilă a
structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi
locală şi are
un ână la data de29,31 milioane euro.
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în prezent în etapa
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pe data de 25 aprilie 2008, iar bugetul
alocat domeniului este de

Trei proiecte au fost
depuse

, prin care se
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proiectelor a fost

Bugetul total de fonduri
nerambursabile alocat acestui domeniu, pe perioada 2007-
2013, este de

pe
domeniu major de intervenţie şi alte
două proiecte sunt

uală
fost aprobată spre finanţare

ne rambur sab i l ă p r i n p ro i ec tu l
contractat, iar cele două proiecte,
aflate în precontracta

, solicită 4,48 milioane euro fonduri
nerambursabile. Cele 7 proiecte rămase
în evaluare solicită spre finanţare suma
de 22,32 milioane euro. Bugetul alocat
acestui domeniu, a fost depăşit, prin
proiectele contractate sau rămase în
diferite etape de evaluare, cu peste 8,71
milioane euro.

oluate
şi neutilizate şi pregătirea pentru noi
activităţi

spre finanţare, pe acest domeniu
de intervenţie solicită suma
de 7,52 mil ioane euro fonduri
ne r ambu r s ab i l e . Suma rămasă
disponibilă este de 17,63 milioane euro.

Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor” a fost lansat prima dată
la nivel regional în 13 martie 2008. Termenul limită pentru
prima sesiune de depunere a cererilor de finanţare a fost
16 iunie 2008, ora 16. A doua sesiune

lansată în 23.11.2009 şi a fost suspendată
în 27 august 2010, orele 12.00.
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25,15
milioane euro.

21,81 milioane euro.
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Domeniul major de intervenţie 4.3 „


