
ADRBI - Autoritate de Management pentru implementarea POR 2021-2027 la nivelul Regiunii București-Ilfov 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov devine Autoritate de Management pentru Programul 

Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027, conform OUG nr. 122 din 31.07.2020. Măsura are la bază 

necesitatea utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile, subsidiaritatea procesului decizional, 

importanța corelării nevoilor reale ale beneficiarilor cu obiectivele strategice europene, necesitatea simplificării 

procedurale și principiul debirocratizării instituționale. 
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Consultă OUG nr. 122 din 31.07.2020 

Au fost semnate contracte de finanțare pentru patru proiecte de îmbunătățire a infrastructurii 

educaționale la nivel ante-preșcolar și preșcolar, prin reabilitarea și modernizarea a două 

grădinițe din sectorul 2, precum și prin construirea unei grădinițe noi în sectorul 4 și a unei 

creșe în sectorul 6. Citește mai mult 

De asemenea, s-au semnat contracte de finanțare pentru două proiecte care au ca obiectiv 

creșterii eficienței energetice a imobilului Centrului regional de cazare și proceduri pentru 

solicitanții de azil din București, respectiv a Corpurilor C1 și C2 ale Spitalului Clinic de 

Urgență Sf. Ioan din București. Citește mai mult 

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

În atenția beneficiarilor REGIO: Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis două 
instrucțiuni referitoare la modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres, respectiv la prelungirea 

perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in luna august 2020. Detalii 

În perioada 5 mai – 31 decembrie 2020, se desfășoară în mediul on-line cea mai amplă manifestare dedicată întâlnirilor de 

afaceri pentru producătorii, comercianții şi institutele de cercetare din sectoarele protecția mediului înconjurător, energie 

şi economie circulară: "Innovation in Environment & Energy & Circular Economy".  

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

la: cristian.ormindean@adrbi.ro. 
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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". 

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului 

Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020. Descarcă documentul 

S-a adoptat o ordonanță de urgență pentru deschiderea a 3 scheme de finanțare pentru IMM-urile care au fost puternic afectate de 

criza COVID-19.  Cele trei forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile reprezintă: microgranturi pentru microîntreprinderi, 

acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară; granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor 

sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri; granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor din fonduri 

externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus. Detalii Mai multe oportunități de finanțare 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

POR București-Ilfov 2021-2027 (versiunea din 31.07.2020) 

Ministerul Fondurilor Europene a publicat vineri, 31 iulie 2020, proiecte ale Acordului de Parteneriat și ale Programelor Operaționale 
prin care România va atrage fondurile europene alocate pentru viitoarea perioadă de programare, 2021-2027. Detalii 

INTERREG EUROPE aniversează 30 de ani! 

BLUE GREEN CITY NEWSLETTER # 1 (iulie 2020) 

Norvegia: Noi cerințe de raportare privind egalitatea de gen 

Regiunea Rogaland – O nouă strategie pentru transportul public 

Un nou ghid privind produsele fabricate din materiale plastice reciclate  
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