
Organizăm în data de 21 octombrie 2020, între orele 11:00 - 12:30 CET, un 

eveniment conex Săptămânii Europene a Regiunilor şi Oraşelor, dedicat 

coeziunii sociale pentru mediul de afaceri local, cu accent pe digitalizare. 

Evenimentul este susţinut şi moderat de EURADA - Asociaţia Europeană a 

Agenţiilor pentru Dezvoltare. Publicul-ţintă îl reprezintă mediul privat din 

regiunea Bucureşti-Ilfov, camere de comerţ şi industrie, autorităţi locale. Detalii 

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

În atenția beneficiarilor REGIO: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis 
Ordinul nr. 3907/05.10.2020 de modificare a Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru 

accesarea fondurilor in cadrul POR 2014-2020. 

Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI a fost cooptat drept 

coorganizator al mai multor evenimente de întâlniri de afaceri care se vor desfăşura în 

mediul on-line şi care vor oferi firmelor româneşti ocazii practic nelimitate de a stabili 

contacte cu potenţiali parteneri din întreaga lume. 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". 

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent digitalizării IMMurilor (POC, Acțiunea 2.2.2.)  

 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

Webinar INTERREG Europe privind creionarea planurilor de acțiune 

Webinar INTERREG Europe privind Centrele de Competențe 

Întâlnirea online a parteneriatului Blue Green City 

Instalarea de panouri solare pentru o stație de tratare a apei 

Ghidul Meseriilor Viitorului (ediția a III-a - septembrie 2020) 

Rețeaua orașelor istorice împotriva deșeurilor din plastic 

Mai multe oportunități de finanțare 

Continuăm procesul de consultare publică a Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov (POR BI) 
2021-2027, demarat în luna mai 2020, solicitându-vă observații/propuneri/critici pe Draftul POR BI 2021-2027 sub forma 

prevăzută în Anexa V la Regulamentul CE privind prevederile comune. 
 

POR BI 2021-2027 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii având 
la bază prioritățile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) București-Ilfov 2021-2027 (accesează aici) și cele ale Strategiei de 

Specializare Inteligentă (RIS/S3) București-Ilfov 2021-2027 (accesează aici), inclusiv orientările în materie de investiții privind 
finanțarea politicii de coeziune în perioada 2021-2027 formulate în “Raportul de țară din 2019 privind România”. 

Observațiile/propunerile/criticile sau orice alt tip de demers doriți să inițiați în legătura cu documentele supuse consultării 

pot fi transmise prin mail la adresele alexandra.ionita@adrbi.ro sau mihaela.radulescu@adrbi.ro. 

S-a lansat noul site al Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România -  ROREG 

Aici găsiți informații despre activitatea și proiectele ROREG, precum și despre cele opt regiuni 

de dezvoltare ale României. 
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