
Participarea ADRBI la Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor 2020 

În perioada 5-22 octombrie 2020 are loc a XVIII-a ediţie a „Săptămânii 

Europene a Regiunilor şi Oraşelor” (EWRC), în cadrul căreia vom organiza, în 

parteneriat cu regiuni din Portugalia, Spania şi Italia, evenimentul How can 

regions enable the Green Deal, care se va concentra pe tema Europa Verde si 

va contribui la dezbaterea cu privire la modul de implementare a unei tranziții 

spre o energie curată, prin sublinierea experiențelor locale/regionale și bunele 

practici ale partenerilor...  Citește mai mult 

Link detalii și înscriere eveniment 
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A fost semnat contractul de finanțare pentru construcția și dotarea unei școli în Comuna 

Corbeanca. Proiectul are în vedere construirea unei clădiri noi, dotarea cu echipamente 

educaționale și utilizarea eficientă a energiei și gestionarea inteligentă a acesteia. Mai multe 

detalii 

În ultimele luni au fost semnate două contracte de către Unitatea Administrativ-Teritorială 

Oraș Chitila, având ca obiectiv dezvoltarea unui sistem de transport public ecologic care să 

determine reducerea emisiilor de CO2 și îmbunătățirea accesibilității modurilor de transport 

prietenoase cu mediul. Mai multe detalii 

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

În atenția beneficiarilor REGIO: Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instrucțiunea nr.173/15.09.2020 privind 
unele acțiuni de sprijin pentru proiecte, în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus. E vorba, 

în principal, de prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira în luna octombrie 2020. Detalii 

De la 1 ianuarie 2021 vor interveni schimbări majore care vor afecta întreprinderile din UE care au relaţii comerciale şi de 

afaceri cu firme din Regatul Unit. Comisia Europeană a elaborat o listă de verificare a gradului de pregătire a firmelor 

pentru BREXIT. Citește mai mult 

Evenimentul anual “Zilele cercetării și inovării”, organizat de către Comisia Europeană, se va desfășura în exclusivitate în 

format virtual, în perioada 22-24 septembrie 2020 și va cuprinde o conferință la nivel înalt privind politicile în domeniu 

precum și o expoziție interactivă publică „Știința este minunată”. Citește mai mult 
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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". 

A devenit operațională platforma pentru obţinerea granturilor în valoare de 1 miliard de 

euro instituite prin OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin 

financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional 

Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.  Mai multe detalii  

 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

14 septembrie 2020 - A treia întâlnire de lucru a parteneriatului AgroRES 

10 septembrie 2020 - Întâlnirea de lucru a parteneriatului BLUE GREEN CITY  

9 septembrie 2020 - Întâlnire de lucru a parteneriatului iBuy 

Regiunea Flandra implementează noi măsuri pentru încurajarea utilizării mijloacelor de 

transport electrice 

Mai multe oportunități de finanțare 
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