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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". 

Surse de finanțare București-Ilfov 

Instrucțiunea AMPOR nr. 187 /2020 privind efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare 

Orientări tehnice referitoare la integrarea dimensiunii climatice la nivelul infrastructurii în perioada 2021-2027 pentru pregătirea proiectelor 

care vizează construcții cu finanțare din fonduri UE 

Finanțare Horizon Europe pentru soluții circulare integrate în domeniul clădirilor si 

construcțiilor 

EIT New European Bauhaus - Servicii de accelerare pentru soluțiile inovative 

Identificați noi parteneri de afaceri - proiectul PRO SME 

În data de 28.10.2021, membrii echipei de implementare a proiectului Green Screen din cadrul Departamentului 

Asistență Tehnică al ADRBI au participat la Conferința despre sustenabilitate „The Future is Green”, organizată 

online de către liderul de parteneriat – Film London. În cadrul conferinței au fost prezentate cele mai bune practici 

identificate de către partenerii proiectului Green Screen, pentru sprijinirea industriei producției de film și 

televiziune în vederea reducerii impactul acestora asupra mediului. Mai mult. 

Consultă toate materialele campaniei B2Transition 

Continuăm elaborarea Programului Operațional Regional București-Ilfov 2021-

2027! Am lansat în consultare publică versiunea de lucru nr. 3, care aduce 

elemente de noutate ca răspuns la recomandările formulate de Comisia 

Europeană, cât și la modificările legislative comunitare aferente perioadei de 

programare 2021-2027. Citește mai mult 

În calitate de viitoare Autoritate de Management, am lansat procesul de constituire 

a structurii parteneriale pentru pregătirea și implementarea Programului 

Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027. Invităm organizațiile interesate 

din mediul economic, social, universitar și din societatea civilă să își exprime 

interesul pentru a ne fi parteneri în realizarea Programului Operațional Regional 

București-Ilfov 2021-2027! Detalii 

Organizăm alături de ROREG, joi 18 noiembrie 2021, conferința regională 

“Împreună implementăm cu succes Programul Operațional Regional București-

Ilfov 2021-2027”. pentru ca locuitorii regiunii, instituțiile și administrațiile publice, 

mediul de afaceri și de cercetare să cunoască prioritățile POR BI 2021-2027, 

pentru a putea finaliza nevoile de dezvoltare ale regiunii.  Detalii și înscriere 

Am organizat în data de 3 noiembrie 2021 un eveniment online de prezentare a 
priorităților Programului Operațional Regional 2021-2027, conex Săptămânii 
Europene a Regiunilor și Orașelor. Au participat online peste 200 reprezentanți ai 
instituțiilor publice locale, ai mediului academic, ai mass-media, ai ONG-urilor și IMM-urilor 
interesate, ai mediului bancar, ai beneficiarilor de proiecte finanțate prin POR 2014-2020 și  
publicul interesat de prioritățile de dezvoltare pentru regiunea București-Ilfov. Prezentările 
din cadrul evenimentului au relevat beneficiile politicii de coeziune și prioritățile care atrag 
și susțin nevoia de investiții. Mai multe detalii 

25 noiembrie 2021 - Webinarul SAT4SUD - Prezentarea Instrumentului de 
autoevaluare pentru strategiile de dezvoltare urbană durabilă. Webinarul va reuni 
experți și factori de decizie în jurul posibilităților, utilizărilor și valorii adăugate a SAT4SUD 
ca practică de învățare pentru a reflecta critic asupra ciclului strategiei, de la proiectare la 
implementare, monitorizare și evaluare. Instrumentul va fi disponibil aici de la mijlocul lunii 
noiembrie. Pagina evenimentului și formularul de înregistrare  

Detalii despre toate proiectele INTERREG EUROPE derulate în prezent de ADRBI 
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