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În atenția beneficiarilor REGIO: Compartimentul Coordonare SMIS din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a actualizat manualele 
de utilizare ale aplicației MySMIS2014 Front Office. Mai multe detalii găsiți aici 

Afaceri într-o Europă sustenabilă și digitală: acțiune și sprijin pentru firme B2TRANSITION – O 

campanie de comunicare Enterprise Europe Network. Vă ajutăm să navigați între conceptele, 

modelele de afaceri, programele de finanțare, resursele europene și locale sau exemplele de 

bună practică din vastul ecosistem de sprijin european.  Mai multe detalii 

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". 

Start-up-uri și IMM-uri digitale aflate în etape inițiale și de creștere ale afacerii pot aplica acum pentru finanțări prin 

intermediul a șase fonduri private equity. Suma disponibilă este de 700 milioane de euro prin care se vor sprijini investiții în 

tehnologii digitale din sfera inteligenței artificiale sau a tehnologiilor blockchain, aflate în stadii de dezvoltare și extindere.  

Află mai multe                                      Caută oportunități de finanțare 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

Întâlnirea semestrială cu stakeholderii iBuy din regiunea București-Ilfov 

Întâlnirea semestrială a parteneriatului PLASTECO Întâlnirea online a parteneriatului Blue Green City 

Workshop de prezentare a bunelor practici identificate ȋn cadrul parteneriatului Blue Green City  

Politici și practici de gestionare a apelor din zona urbană pentru reducerea scurgerilor de 

microplastice în mediul înconjurător 

Memorandum privind mobilitatea electrică semnat în Letonia 

Importance of nanomaterials, advanced materials and nanotechnologies for innovation ecosystem 

development 

Bucureștiul a fost votat orașul care va găzdui noul Centru european de 
competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității 
cibernetice (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research 
Competence Center - ECCC ). Obiectivul acestei instituții, care va coopera cu 
huburi specializate naționale, va fi să centralizeze ecosistemul de securitate 
tehnologică și industrială al statelor membre, pentru ca blocul comunitar să fie 
mai bine pregătit în fața amenințărilor. Citește mai mult 
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În ultima perioadă, au fost semnate o serie de contracte de finanțare REGIO pentru 

construcția, respectiv modernizarea unor unități de învățământ din regiunea București-Ilfov. 

Mai multe detalii 
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