
Consultare publică - POR București-Ilfov 2021-2027.  Termen limită: 20 iulie 2020 

ADR București-Ilfov a început pregătirea Programului Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea București-

Ilfov, sub coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  (MLPDA) și a Ministerului Fondurilor 

Europene (MFE). 

Întrucât ne dorim ca POR BI să alinieze finanțarea FEDR cu nevoile/aspirațiile regionale și locale astfel încât sa fie 

valorificate avantajele competitive ale regiunii și să fie abordate anumite probleme cheie pentru regiune, vă invităm să ne 

fiți parteneri în acest demers de elaborare a programului. 

 

  Nr. 1 / 14 iulie 2020 

Mai multe detalii 

A fost semnat contractul pentru reabilitarea drumului județean 101 - Balotești - Moara  

Vlăsiei - Gruiu - Sitaru, care leagă nordul județului Ilfov de DN1 și de autostrada A3.  

Modernizarea DJ101 va consta în: reasfaltare, realizarea de piste pentru biciclete în 

intravilan, realizarea de trotuare, construcția unui sistem de colectare a apelor pluviale, 

crearea de spații pentru stațiile de autobuz, precum și realizarea unor parcări.  

   

 

Mai multe detalii 

Harta proiectelor REGIO Stadiul POR 2014-2020 în regiunea București-Ilfov 

În atenția beneficiarilor REGIO: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020 a emis Instrucțiunea nr. 162/2020 referitoare la modificarea procedurilor privind 

verificarea si autorizarea cheltuielilor. Detalii 

Biroul de Asistență și Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI a fost cooptat drept coorganizator al unor evenimente de 

întâlniri de afaceri care se vor desfășura în mediul on-line şi care vor oferi firmelor românești ocazii practic nelimitate de a 

stabili contacte cu potențiali parteneri din întreaga lume.  

Pentru informaţii suplimentare şi sprijin pentru înregistrare şi programarea întâlnirilor de afaceri, transmiteţi un mesaj 

la: cristian.ormindean@adrbi.ro. Identificați noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 
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Ați primit acest mesaj, deoarece vă aflați în baza de contacte a ADRBI. Dacă nu mai doriți să primiți mesaje din partea noastră, vă rugăm sa trimiteți un e-mail la 

contact@adrbi.ro, cu subiectul "dezabonare". 

Innotech Student își propune să stimuleze antreprenoriatul în rândul studenților 

români prin finanțarea unor aplicații care vizează domenii inovatoare. Apelul de 

proiecte are o alocare de 20 de milioane de euro asigurată prin Programul 

Operațional Capital Uman. În baza proiectelor selectate, va debuta perioada de 

pregătire a studenților prin dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale, iar cele mai 

bune planuri de afaceri vor primi finanțare.  

   

     

    Noutăți privind implementarea activităților din cadrul proiectului EXTRA-SMEs 

    Întâlnirea de management a parteneriatului BLUE GREEN CITY 

    Sesiunea de dezbateri – "Financing & business models for biogas plants" - AgroRES 

     

Mai multe oportunități de finanțare în București-Ilfov Detalii 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 
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