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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 

27 mai 2021 - Living rivers: a driver for sustainable regional development - proiectul BLUE GREEN CITY 

Întâlnirea semestriala de parteneriat - PLASTECO  Întâlnirea de lucru a parteneriatului EXTRA-SMEs 

15 iunie 2021 - "Animal-Aided Design" - workshop online - proiectul BLUE GREEN CITY 

MATERIALE INTERREG EUROPE 

Buletin informativ nr. 4 - proiectul PLASTECO 

Norvegia - Evoluții electrice în Rogaland    Energiile regenerabile - oportunitate pentru irigațiile din Spania 

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

informare cu privire la programul Orizont Europa, dar și despre lansările de apeluri pentru 

propuneri de proiecte Orizont Europa - European Innovation Ecosystems. Tot acolo, veți găsi 

o listă cu evenimente organizate în perioada următoare la care Biroul de Asistență şi Sprijin 

pentru IMM din cadrul ADRBI are calitatea de coorganizator. Ca de obicei, pe pagina 

proiectului, sunt disponibile și numeroase oportunități de afaceri.   

Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene a publicat harta finanțărilor din 

fonduri europene (situația proiectelor 

implementate până în prezent în fiecare 

județ) până la data de 31 martie 2021. 

Detalii 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al 

ministrului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței 

energetice a infrastructurii de iluminat public, precum și proiectul de modificare a Ordinului 

nr. 2057/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea 

eficienței energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de 

unități de învățământ. Puteți trimite opinii/propuneri/sugestii până pe 10 iulie. 

În data de 30 iunie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-

Ilfov a reluat seria de evenimente dedicate mass-media, în vederea 

prezentării stadiului REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 

şi a situației privind pregătirea noului Program Operațional Regional 

2021-2027. Citește mai mult 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat marți, 6 iulie 2021, o întâlnire 

cu Agențiile pentru Dezvoltare Regională și organizațiile reprezentative ale autorităților 

locale pentru a agrea detaliile privind descentralizarea și gestionarea Programelor 

Operaționale Regionale. Pregătirea viitoarelor Programe Operaționale este un proces 

care se desfășoară, în această perioadă în paralel cu finalizarea Planului Național de 

Redresare și Reziliență. Mai multe detalii 

Publicarea regulamentelor europene ce 

reglementează gestionarea fondurilor 

nerambursabile în exercițiul financiar 

european 2021-2027. Citește mai mult 

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/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/3-iunie-2021-modele-de-afaceri-in-tranzitia-catre-o-industrie-textila-circulara-4/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/10-iunie-2021-modele-de-afaceri-mai-sustenabile-in-sectorul-constructiilor-1/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/17-iunie-2021-modele-de-afaceri-mai-sustenabile-in-sectorul-constructiilor-2/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/24-iunie-2021-modele-de-afaceri-mai-sustenabile-in-sectorul-constructiilor-3/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/1-iulie-2021-modele-de-afaceri-mai-sustenabile-in-sectorul-constructiilor-4/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/8-iulie-2021-modele-de-afaceri-mai-sustenabile-in-sectorul-constructiilor-5/
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/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/b2transition-tranzitia-catre-o-afacere-sustenabila-si-digitala/
https://www.adrbi.ro/programe-de-finantare/
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https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/interreg-europe/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/blue-green-city-blue-and-green-infrastructure-for-sustainable-cities/27-mai-2021-living-rivers-a-driver-for-sustainable-regional-development/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/plasteco/9-10-iunie-2021-intalnirea-semestriala-de-parteneriat-in-cadrul-proiectului-plasteco/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/extra-smes/11-iunie-2021-intalnirea-de-lucru-a-parteneriatului-extra-smes/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/blue-green-city-blue-and-green-infrastructure-for-sustainable-cities/15-iunie-2021-animal-aided-design-workshop-online/
https://www.adrbi.ro/media/2311/plasteco_buletin-informativ-nr4.pdf
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/e-mopoli/norvegia-evolutii-electrice-in-rogaland/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/agrores-investing-in-renewable-energies-for-agriculture/energiile-regenerabile-o-oportunitate-pentru-sistemul-de-irigatii-din-spania/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/24-iunie-2021-horizon-europe-info-days-sesiuni-de-informare-pentru-potentialii-candidati/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/24-iunie-2021-horizon-europe-info-days-sesiuni-de-informare-pentru-potentialii-candidati/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/17-iunie-2021-lans%C4%83ri-de-apeluri-pentru-propuneri-de-proiecte-horizon-europe-european-innovation-ecosystems/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/17-iunie-2021-lans%C4%83ri-de-apeluri-pentru-propuneri-de-proiecte-horizon-europe-european-innovation-ecosystems/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/16-iunie-2021-intalniri-internationale-de-afaceri-organizate-in-mediul-virtual/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/noutati-prosme/16-iunie-2021-intalniri-internationale-de-afaceri-organizate-in-mediul-virtual/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/proiecte-in-implementare/pro-sme/oportunitati-de-afaceri/
http://2014-2020.adrbi.ro/
https://www.adrbi.ro/dezvoltare-regionala/strategia-de-specializare-inteligenta-ris-3-bi/strategia-ris-3-bi/
https://www.adrbi.ro/media/1799/pdrbi-2021-2027-draft_21112019.pdf
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/descentralizarea-fondurilor-europene-pentru-dezvoltare-regionala-avanseaza/
https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/
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https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbatere-publica-programul-privind-cresterea-eficientei-energetice-a-infrastructurii-de-iluminat-public/
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https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbatere-publica-programul-privind-cresterea-eficientei-energetice-a-infrastructurii-de-iluminat-public/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbatere-publica-programul-privind-cresterea-eficientei-energetice-si-gestionarea-inteligenta-a-energiei-in-cladirile-publice-cu-destinatie-de-unitati-de-invatamant/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbatere-publica-programul-privind-cresterea-eficientei-energetice-si-gestionarea-inteligenta-a-energiei-in-cladirile-publice-cu-destinatie-de-unitati-de-invatamant/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbatere-publica-programul-privind-cresterea-eficientei-energetice-si-gestionarea-inteligenta-a-energiei-in-cladirile-publice-cu-destinatie-de-unitati-de-invatamant/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/dezbatere-publica-programul-privind-cresterea-eficientei-energetice-si-gestionarea-inteligenta-a-energiei-in-cladirile-publice-cu-destinatie-de-unitati-de-invatamant/
http://2014-2020.adrbi.ro/comunicare/bi-regio-cafe/bi-regio-cafe-30-iunie-2021/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/descentralizarea-fondurilor-europene-pentru-dezvoltare-regionala-avanseaza/
https://www.adrbi.ro/comunicare/noutati/au-fost-publicate-regulamentele-europene-pentru-cadrul-financiar-2021-2027/

