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

În atenția beneficiarilor REGIO: AM POR a emis Instrucțiunea nr. 182/15.02.2021 privind 
flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de prefinanțare/ 
rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar. 

 Mai multe detalii aici.  Toate instrucțiunile POR 2014-2020 sunt disponibile aici. 

Europa a fost dintotdeauna leagănul industriei. În timp, industria și-a dovedit capacitatea de a da 

un exemplu pentru impulsionarea schimbărilor. Acum trebuie să facă același lucru, având în 

vedere că Europa este pe calea unei duble tranziții către neutralitatea climatică și către 

digitalizare, într-o lume aflată în continuă schimbare. Prin intermediul unei noi strategii 

industriale, Comisia Europeană este pregătită să asigure cadrul pentru ca întreprinderile 

europene să își mențină capacitatea de a-și îndeplini obiectivele ambițioase, de a face față 

situațiilor de criză sub presiunea concurenței la nivel mondial. 

              Mai multe detalii                                                      Consultă toate materialele campaniei 
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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". 

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 

ARTICOLE 

Planul forestier pentru stimularea bioeconomiei în regiunea Extremadura 

Norvegia înregistrează un nou record în vânzarea de mașini electrice 

În data de 16 februarie 2021, a fost semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul "Modernizarea unității de învățământ "Școala profesională 
specială pentru deficienți de auz – Sfânta Maria". Parteneriatul format din 
UAT Sectorul 6 al Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6 
are ca obiectiv modernizarea unității de învățământ, prin crearea unei 
infrastructuri școlare moderne, dezvoltarea de măsuri eficiente în vederea 
accesului persoanelor cu dizabilități, precum și prin reabilitarea termică a 
spațiilor destinate procesului educațional. Se estimează că 123 de elevi și 
62 de membri ai personalului didactic și nedidactic vor fi beneficiari direcți 
ai acestor îmbunătățiri. Citește mai mult 

Nr. 9 / 18 februarie 2021 

Consultați pagina dedicată surselor de finanțare nerambursabilă disponibile în regiunea București-Ilfov 

Noutăți: 

Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local 

Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021: *Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor”, *Energie mai puțin consumatoare 

de carbon și securitate sporită a aprovizionării”, *Drepturile omului - Îmbunătățirea implementării deciziilor Curții Europene a 

Drepturilor Omului de la Strasbourg (CEDO) și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei” 

EVENIMENTE 

Cea de-a doua întâlnire cu stakeholderii proiectului BLUE GREEN CITY din Regiunea București-Ilfov 

Întâlnire online de lucru a parteneriatului GREEN SCREEN 

Întâlnirea de management a parteneriatului EXTRA-SMEs 

Webinar DG GROW privind Parteneriatul pentru inovare 

Workshop online - Resourceful Cities, URBACT 
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