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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". 

Au fost publicate în Monitorul Oficial cele 5 Ghiduri ale Apelurilor de Finanțare din PNRR 

dedicate autorităților locale - Componenta 5 - „Valul renovării”. Detalii 

• Data deschidere apel de proiecte: 30 martie 2022; • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 

1 aprilie 2022, ora 10.00; • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59; • 

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022.  

Asociația Română pentru Smart City în parteneriat cu Primăria Snagov și Consiliul Județean Ilfov au 
organizat, în data de 17 martie 2022, Conferința Națională dedicată comunităților rurale Smart 
Villages - Dezvoltarea rurală inteligentă. Noul consens european privind dezvoltarea rurală. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov a participat la eveniment, prezentând 

Programul Operațional Regional 2021-2027 la nivel regiunii, cu accent pe oportunităţile de 

finanțare pentru mediul rural. Detalii 

 

Surse de finanțare București-Ilfov 

Termenul de depunere a proiectelor in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/BI se prelungește până la 29.04.2022, ora 10.00.  

Instrucțiunea AM POR nr.193/23.03.2022 pentru punerea in aplicare a metodologiei privind ajustarea preturilor materialelor de constructii 

Actualizarea manualelor de utilizare ale aplicațiilor MySMIS2014 Front Office 

Consultare publică - Ghidul solicitantului CP 18/2022 (MySMIS: POCA/1014/2/1) - regiunea mai dezvoltată 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a 

organizat vineri, 25 martie 2022, un eveniment din cadrul proiectului CISMOB – Cooperative 

information platform for low carbon and sustainable mobility.  În cadrul evenimentului, 

Reprezentanții ADRBI au susținut o prezentare a priorităților din Programul Operational 

Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027, cu accent pe cele referitoare la soluțiile pentru 

dezvoltarea orașelor inteligente, mobilitatea și infrastructura urbană, conectivitatea și 

accesibilitatea la rețeaua trans-europeană de transport și dezvoltarea structurilor de 

agrement în zonele urbane. Mai mult 

Comisia Europeană a lansat Kohesio, o platformă publică online care reunește informații 

referitoare la peste 1,5 milioane de proiecte din toate cele 27 de state membre, finanțate, 

începând din 2014, din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune și 

Fondul social european (FSE). În premieră, se creează și se pune la dispoziția tuturor o platformă 

cuprinzătoare de date privind proiectele, care va fi disponibilă în toate limbile UE. 

Accesează platforma 
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