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

Ciclul de viață al produselor într-o economie circulară 

Partea I  Partea a II-a 

Modele de afaceri în tranziția către o industrie textilă circulară 

Partea I  Partea a II-a Partea a III-a 

Consultă toate materialele campaniei 

Identificați noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 

Nr. 13 / 28 mai 2021 

Consultați și pagina dedicată surselor 

de finanțare nerambursabilă disponibile 

în regiunea București-Ilfov 

În data de 20 mai 2021, a fost semnat contractul de finanțare pentru 

reabilitarea și modernizarea sediului Ministerului Afacerilor Interne din Piața 

Revoluției din Capitală, construit în 1940, fost sediu al mai multor instituții, 

inclusiv al Senatului României, în perioada 1989-2004. Valoarea finanțării 

nerambursabile alocate de Autoritatea de Management POR este de 

92.792.681,60 lei (80% din valoarea eligibilă a proiectului), acesta fiind cel 

mai mare proiect de reabilitare termică contractat în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020. Citește mai mult 

În perioada 7-12 mai 2021, am organizat o caravană de promovare a REGIO la Facultatea de Administrație şi Management Public 

și Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Am prezentat 

studenților situația proiectelor contractate şi a rezultatelor pentru perioada de programare 2014-2020, dar și prioritățile şi 

oportunitățile Programului Operațional Regional 2021-2027 București-Ilfov, aflat în consultare publică şi în curs de negociere cu 

Comisia Europeană. 

7 mai 2021 - Facultatea de Administrație si Management Public - anul 3 seria 1 / seria 2 

11 mai 2021 - Facultatea de Relații Economice Internaționale - anul I - masterat Economie Internațională și Afaceri Europene 

12 mai 2021- Facultatea de Administrație si Management Public - anul 2A / anul 2B 
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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 

Conferința privind achizițiile publice verzi, durabile și digitale - proiectul iBuy 

Gender Equality outlook: opportunities and challenges for women in STEM - eveniment care a marcat 
sfârșitul primei faze a proiectului FEMINA 

Conferința privind îmbunătățirea competitivității IMM-urilor din acvacultură - proiectul EXTRA-SME’s 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

(MIPE) a publicat noua versiune a manualelor 

privind utilizarea sistemului informatic MySMIS prin 

care potențialii beneficiari din România pot solicita 

bani europeni pentru perioada de programare 2014-

2020, iar beneficiarii pot gestiona implementarea 

proiectelor pentru care au semnat contracte de 

finanțare. Detalii 

Ultimele materiale publicate pe pagina proiectului PRO SME vă informează despre schemele de 

finanțare destinate IMM-urilor inovative lansate prin programul „Dezvoltarea IMM-urilor în 

România”, din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2020, dar și despre apelurile pentru 

propuneri de proiecte EIC Transition. Tot acolo găsiți și numeroase oportunități de afaceri.   

http://2014-2020.adrbi.ro/proiecte/
http://2014-2020.adrbi.ro/prezentare/situatie-depuneri-proiecte/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/29-aprilie-2021-ciclul-de-viata-al-produselor-intr-o-economie-circulara-1/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/6-mai-2021-ciclul-de-viata-al-produselor-intr-o-economie-circulara-2/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/13-mai-2021-modele-de-afaceri-in-tranzitia-catre-o-industrie-textila-circulara-1/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/20-mai-2021-modele-de-afaceri-in-tranzitia-catre-o-industrie-textila-circulara-2/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/27-mai-2021-modele-de-afaceri-in-tranzitia-catre-o-industrie-textila-circulara-3/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/oportunitati-de-afaceri/propuneri-de-cooperare/
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http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/07-mai-2021-caravana-ase-facultatea-de-administratie-si-management-public-anul-3-seria-1/
http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/07-mai-2021-caravana-ase-facultatea-de-administratie-si-management-public-anul-3-seria-2/
http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/11-mai-2021-caravana-ase-facultatea-de-relatii-economice-internationale/
http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/12-mai-2021-caravana-ase-facultatea-de-administratie-si-management-public-anul-2a/
http://2014-2020.adrbi.ro/evenimente/12-mai-2021-caravana-ase-facultatea-de-administratie-si-management-public-anul-2b/
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https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/ibuy/7-mai-2021-conferinta-online-privind-achizitiile-publice-verzi-durabile-si-digitale/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/femina-female-participation-in-high-tech-enterprises/19-mai-2021-gender-equality-outlook-opportunities-and-challenges-for-women-in-stem/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/extra-smes/20-mai-2021-conferinta-online-privind-imbunatatirea-competitivitatii-imm-urilor-din-acvacultura/
http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/noutati/actualizare-manuale-de-utilizare-aplica%C8%9Bii-mysmis2014-front-office/
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https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/
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