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

Industria și întreprinderile europene sunt deja în procesul de schimbare pe care Comisia 

Europeană îl va accelera și susține în perioada 2021-2027 și ulterior, astfel încât să se atingă 

neutralitatea climatică până în 2050. Obiectivul UE este ca această transformare structurală să 

asigure creșterea sustenabilă, pe principii regenerative, inovarea și crearea de locuri de muncă, 

iar Strategia Industrială este pilonul acestei politici. 

              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 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADR BI) în calitate de viitoare Autoritate de Management a 
Programului Operațional Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027 (POR BI) se află în plin proces de elaborare a 
celei de-a doua versiuni a programului, ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene (CE) în luna martie și pentru care a 
fost demarat un amplu proces de consultare publică în vederea colectării tuturor informațiilor necesare construirii unor 
justificări robuste pentru nevoile regionale selectate a fi abordate în viitoarea perioadă de programare a fondurilor 
europene la nivel regional. 
 
În acest sens, vă invităm să acordați 10-15 minute completării unui chestionar. Ne dorim ca rezultatele obținute urmare 
diseminării acestui chestionar în rândul IMM-urilor din regiunea București-Ilfov să contribuie la construirea unei 
componente solide în POR BI 2021-2027, care să sprijine digitalizarea afacerilor. Termenul până la care putem primi 
răspunsuri la acest chestionar este 8 martie 2021. Accesați chestionarul 
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Consultați pagina dedicată surselor de finanțare nerambursabilă disponibile în regiunea București-Ilfov 

EVENIMENTE 

Întâlnire online de lucru a parteneriatului Blue Green City 

Întâlnirea semestrială de management a parteneriatului FEMINA 

Chestionar pentru identificarea nevoilor IMM-urilor privind digitalizarea - operațiune finanțabilă 

prin viitorul Program Operațional Regional pentru Regiunea București-Ilfov 2021-2027 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate 

Administrativă (AM POCA), a lansat spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru CP 15/2021 - Sprijinirea măsurilor 

referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale. Scopul acestui apel este de a sprijini 

autoritățile administrației publice locale din regiunea București-Ilfov în implementarea măsurilor anticorupție stabilite în Strategia 

Națională Anticorupție 2016-2020. Mai multe detalii 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) lansează chestionarul „Un MySMIS mai simplu!” 

și invită toți beneficiarii de fonduri europene să contribuie activ la îmbunătățirea acestei aplicații 

informatice de gestiune a proiectelor europene. Mai multe detalii aici. 
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