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

În atenția beneficiarilor REGIO: Autoritatea de Management pentru POR a emis Instrucțiunea nr. 175 privind reîntoarcerea în procesul 
de evaluare, selecție și contractare acele proiecte respinse exclusiv pentru nedepunerea avizului de amplasament și se va continua 

procesul pentru acele proiecte care nu îndeplineau criteriul la momentul depunerii cererii de finanțare. Detalii 

agROBOfood, proiect finanțat din fonduri europene care sprijin financiar nerambursabil în 

vederea accelerării procesului de conectare a roboticii cu sectorul agroalimentar european, a 

lansat "apelul pentru provocări industriale" care va identifica proiectele cu cele mai bune soluţii 

tehnice la rezolvarea prin robotizare a problemelor din sectorul agroalimentar european. 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 fost publicat Ghidul de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea 

gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2. Alocarea este de 85 milioane euro, iar banii se vor 

îndrepta către școlile și universitățile din România pentru echipamente de protecție și containere sanitare mobile. 

Află mai multe                                      Caută oportunități de finanțare 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

Programul de cooperare interregională europeană INTERREG EUROPE a lansat publicația online în 

limba engleză „Când Europa cooperează, regiunile beneficiază”.   

INTERREG EUROPE eficientizează politicile de dezvoltare regională 

Noutăți despre stadiul și calendarul viitorului program de cooperare interregională 2021-2027 

20 octombrie 2020  -  Webinarul “Better regional policies to protect and restore nature”  

22 octombrie 2020 - Webinarul "Level Up for Cooperation"  

26-27 octombrie 2020 - Intalnirea online a parteneriatului Green Screen 

Publicăm spre consultare publică varianta consolidată a Strategiei de 
Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027, rezultatul unui 
proces demarat în luna ianuarie 2019 și susținut de un număr important de 
actori regionali (reprezentanți ai mediului de afaceri, ai universităților și ai 

centrelor de cercetare-dezvoltare-inovare, ai infrastructurilor de sprijinire a 
afacerilor, ai administrației publice și ai societății civile incluzând asociații/

fundații/ONG-uri). Contribuția lor rămâne în continuare motorul procesului RIS3 
în regiunea București-Ilfov, motiv pentru care vă adresăm rugămintea de a ne 
sprijini prin propuneri/observații/critici referitoare la documentul RIS3 BI prin 

completarea următorului chestionar (accesează aici). Rezultatele chestionarului 
vor fi valorificate în varianta finală a Strategiei RIS3 BI 2021-2027. Detalii 
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În ultimele zile, au fost semnate patru contracte de finanțare REGIO pentru două proiecte de 

construcție a unor unități de învățământ, respectiv două proiecte prin care vor fi achiziționate 

autobuze electrice destinate transportului public în regiunea București-Ilfov. Mai multe detalii 

Co-organizarea evenimentului "How can regions enable the Green Deal" 

Organizarea evenimentului conex "European cohesion for local businesses" 

Participarea la webinarii relevante pentru proiectele INTERREG Europe 

http://2014-2020.adrbi.ro/
http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/instructiuni-am-por/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/26-octombrie-2020-lansare-apel-pentru-depunere-de-proiecte-cu-finantare-europeana/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/oportunitati-de-afaceri/propuneri-de-cooperare/
mailto:contact@adrbi.ro
https://www.adrbi.ro/
mailto:contact@adrbi.ro
https://www.facebook.com/adrbi
https://www.youtube.com/user/ADRBI
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/fonduri-pentru-consolidarea-capacit%C4%83%C8%9Bii-unit%C4%83%C8%9Bilor-de-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-de-stat-%C3%AEn-vederea-gestion%C4%83rii-situa%C8%9Biei-de-pandemie-generat%C4%83-de-virusul-sars-cov-2/
https://www.adrbi.ro/programe-de-finantare/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/interreg-europe/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/interreg-europe/
https://www.interregeurope.eu/30stories/
https://www.interregeurope.eu/projectresults/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://www.adrbi.ro/comunicare/stiri-proiecte-interreg/webinarul-better-regional-policies-to-protect-and-restore-nature/
https://www.adrbi.ro/comunicare/stiri-proiecte-interreg/22-octombrie-2020-webinarul-level-up-for-cooperation/
https://www.adrbi.ro/comunicare/stiri-proiecte-interreg/26-27-octombrie-2020-intalnirea-online-a-parteneriatului-green-screen/
https://www.adrbi.ro/media/2169/ris3-bi_varianta_02nov.pdf
https://www.adrbi.ro/media/2169/ris3-bi_varianta_02nov.pdf
https://forms.gle/PrYQHxFsopsQEhpq7
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/strategia-ris-3-bi/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/strategia-ris-3-bi/
http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/patru-noi-contracte-semnate-pentru-constructia-de-scoli-si-achizitia-de-autobuze-electrice-in-regiunea-bucuresti-ilfov/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/20-octombrie-2020-how-can-regions-enable-the-green-deal/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/21-octombrie-2020-european-cohesion-for-local-businesses/
https://www.adrbi.ro/comunicare/stiri-proiecte-interreg/webinarii-tematice-european-week-of-regions-and-cities-2020/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/participarea-adrbi-la-saptamana-europeana-a-regiunilor-si-oraselor-2020/

