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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". 

A fost finalizată prima etapă majoră în cadrul procesului RIS3 BI: elaborarea Strategiei pentru 

Specializare Inteligentă a Regiunii București-Ilfov 2021-2027 care a primit avizul Comitetului 

Regional pentru Inovare București-Ilfov în cadrul întrunirii din 4 octombrie 2021. Prin intermediul 

RIS3 BI, ne propunem ca Regiunea București-Ilfov să se mențină pe o traiectorie ascendentă din 

perspectiva performanțelor în materie de inovare astfel încât până în anul 2030 să ajungă la cel 

puțin 70% din media UE. Mai multe detalii 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) a participat la Conferința 

internațională din data de 28 septembrie 2021 cu titlul „Valorile europene în regiunile din România”, 

organizat de ROREG - Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România. În cadrul 

panelului Instrumente de dezvoltare urbană, moderat de domnul DAN NICULA, Director General al 

ADRBI, au fost prezentate politicile europene existente, pașii făcuți până în prezent de România în 

elaborarea propriei politici urbane și sprijinul World Bank, modul în care cerințele din regulamentele 

europene sunt aplicate deja în elaborarea Programelor Operaționale Regionale, precum și modul în 

care autoritățile locale văd orașele în viitor. Detalii 

Citește și: Asociația ROREG și-a stabilit noua conducere și prioritățile pentru perioada de 

programare 2021-2027   

Surse de finanțare București-Ilfov 

ADRBI şi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public 

București–Ilfov (TPBI), alături de partenerii Primăria Algeciras, Entitatea Locală 

Autonomă Bobadilla-Estación şi Guvernul Regional Andalusia din Spania, 

Regiunea Pomorskie din Polonia şi Regiunea Hauts-de-France, au organizat, în 

13 octombrie 2021, atelierul online G-RAIL Connecting Regions. Detalii 

Organizăm în data de 3 noiembrie 2021, ora 12:00, evenimentul online "Prioritățile Programului 

Operațional 2021-2027 în regiunea București – Ilfov". Evenimentul este unul conex Săptămânii Europene 

a Regiunilor și Orașelor, organizate de Comitetul European al Regiunilor și DG Regio din cadrul Comisiei 

Europene. Agenda evenimentului Formular de înscriere 

Obiectivele evenimentului sunt de prezentare a beneficiilor politicii de coeziune, așa cum au rezultat din 

anii anteriori, și axele prioritare care atrag și susțin nevoia de investiții în continuare. Detalii 

Întrebări și răspunsuri privind situațiile întâlnite de beneficiarii contractelor finanțate prin POR, 

 in derularea contractelor de lucrări, datorate creșterii preturilor la materialele de construcții. 

Comisia Europeană a adoptat o comunicare care stabilește conceptul de nou 

Bauhaus european. Aceasta include o serie de acțiuni de politică și posibilități de 

finanțare.  Detalii 

Sectorul agroalimentar în sistem circular Partea I  Partea a II-a 

Soluții sustenabile pentru eliminarea deșeurilor alimentare Partea I  Partea a II-a   

Identificați noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 

EVENIMENTE INTERREG EUROPE 

28 septembrie 2021 - Întâlnirea online a parteneriatului Blue Green City 

12 octombrie 2001 - Simpozion EXTRA-SMEs „Sustainable aquaculture: a boost to economy”  

Consultă toate materialele campaniei B2Transition 
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