
Harta proiectelor REGIO 

Stadiul POR 2014-2020 în București-Ilfov 

Ambalajele – prioritate în anul 2021 pentru Comisia Europeană 

E-deșeuri – o oportunitate în economia circulară 

„Nivel(uri)” – construcții noi sau existente sustenabile 

Transformarea sustenabilă a producției și consumului de textile 

Produsele chimice rămân prioritare pentru economia circulară 

Materialele plastice intr-o economie circulară 

Identificați noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 

Revenim cu rugămintea adresată IMM-urilor de a acorda câteva minute pentru completarea unui chestionar care va 
contribui la construirea unei componente solide în POR BI 2021-2027 care să sprijine digitalizarea afacerilor. Noul termen 
până la care putem primi răspunsuri la acest chestionar este 15 aprilie 2021. Accesați chestionarul. 
 
Mai multe informații găsiți aici.  Dacă ați răspuns deja la chestionar, vă mulțumim pentru interesul acordat. 
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Consultați și pagina dedicată surselor 

de finanțare nerambursabilă disponibile 

în regiunea București-Ilfov 

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

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

Marți, 6 aprilie 2021, a avut loc evenimentul "Dezvoltarea Regională în România. 

Rolul și importanța ADR", o conferință online organizată de Asociația Română 

pentru Smart City, dedicată sprijinirii eforturilor Agențiilor pentru Dezvoltare 

Regională în crearea unor proiecte regionale de impact. Citește mai mult 

Urmărește înregistrarea evenimentului 
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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 

EVENIMENTE INTERREG EUROPE 

Webinar Interreg Europe privind Mecanismul European de Redresare și Reziliență 

Participare la "Connecting Nature Innovation Summit" 

Webinar Cafeneaua de inovare - editia a XII-a (UEFISCDI) 

Inside the Circular Economy: Beyond the Basics 

TERMEN NOU!  

15 APRILIE 2021 

Vă invităm, în data de 13 aprilie 2021, la două evenimente online intitulate "Politica 

Urbană a României, ghidul tău pentru orașe sustenabile", care se vor desfășura prin 

intermediul platformei Webex. Implicarea dumneavoastră va contribui la 

consolidarea unor mecanisme de dialog menite să genereze schimburi de idei 

pentru valorificarea potențialului zonelor urbane. Mai multe detalii  

Ultimele materiale publicate pe pagina proiectului PRO SME includ finanțări pentru tehnologii inovatoare verzi, 

tehnologii digitale și medicale strategice, dar și pentru tehnologii noi, radicale, bazate pe descoperiri științifice sau 

tehnologice. Tot acolo găsiți și programul de întâlniri internaționale de afaceri organizate în mediul virtual, în care 

Biroul de Asistenţă şi Sprijin pentru IMM din cadrul ADRBI are calitatea de coorganizator, dar și numeroase 

oportunități de afaceri.   
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