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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". 

Publicăm spre consultare ultima variantă a Strategiei de Specializare 
Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 (RIS3 BI). Aceasta este 
rezultatul mai multor luni de muncă ce au constat în centralizarea, analizarea 
și înglobarea observațiilor și propunerilor transmise de Comitetul Regional de 
Inovare București-Ilfov (CRI BI), de stakeholderii regionali ce au dat curs 
invitației noastre de a participa la consultarea publică, precum și a 
elementelor evidențiate de evaluarea calitativă întreprinsă de experții 
Centrului Comun pentru Cercetare al Comisiei Europene – JRC. Contribuția 
actorilor regionali rămâne în continuare motorul procesului RIS3 BI motiv 
pentru care vă adresăm rugămintea de a ne sprijini prin propuneri / 
observații / critici până la data de 20.08.2021. Citește mai mult 

Am organizat, în data de 6 august 2021, un eveniment online dedicat 
promovării REGIO – Programului Operațional Regional în regiunea București-Ilfov, 
cu accent pe bune practici și lecții învățate în implementarea proiectelor. Au fost 
prezentate stadiul Programului Operațional Regional 2014-2020 şi varianta în 
consultare publică a programului pentru perioada 2021-2027. Invitate speciale au 
fost reprezentante ale Primăriei orașului Măgurele, care au expus proiectul Parcului 
Dumitrana, amintind şi alte proiecte aflate în derulare. Mai mult 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, în data 
de 5 august 2021, o platformă online (https://oportunitati-ue.gov.ro/), 
un punct unic de acces care integrează informații privind fonduri din 
mai multe surse de finanțare (programele naționale, operaționale, 
comunitare etc.), fiind atât interfața între mediul instituțional și 
beneficiari, cât și un instrument principal la nivelul României în ceea 
ce privește identificarea de parteneri, incluzând prezentarea 
exemplelor de bune practici în accesarea finanțărilor disponibile. 
Citește mai mult 
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