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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 lansat apelul Regio pentru finanțarea creșterii inovării în cadrul întreprinderilor. Prin 

intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu 

caracter inovativ, având ca scop principal demonstrarea funcționalității şi verificarea unui anumit 

concept de produs, serviciu sau proces, în domeniile de specializare inteligentă menționate în 

Ghidul Solicitantului. Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se 

încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, 

întreprinderi mijlocii). Mai mult 

Instrucțiunea AM POR nr.194 / 23.05.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte 

OUG 64 - Ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

Surse de finanțare București-Ilfov 

Pentru a consulta toate 

documentele legate de POR BI 

2021-2027, clic aici. 

Asociația Română pentru Smart City (ARSC), în parteneriat cu ADRBI, Consiliul Județean Ilfov și 

Universitatea Politehnica București au organizat, în data de 24 mai 2022, Caravana Smart City în 

regiunea Bucureşti-Ilfov. Temele de discuție au fost: Contextul digitalizării și al transformării 

comunităților din zona metropolitană; București, 7 primării, o singură viziune; Oportunități de 

finanțare pentru regiunea București-Ilfov; Propuneri de soluții și tehnologii pentru mediul urban 

și rural; Mobilitate verde, capacitate și limitări ale infrastructurii orașelor; Regenerarea urbană, 

modele de succes; Calitatea Aerului - probleme, soluții, acțiuni; Integrarea securității într-un 

mediu de lucru hibrid. Mai multe detalii 

La invitația doamnei prof. univ. dr. Gabriela Drăgan, ADRBI a organizat, in data de 16 mai 2022, o caravană de promovare a REGIO - 

Programul Operațional Regional, la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din 

București. Publicul a fost reprezentat de studenții de la Masterul de Economie și Afaceri Internaționale. Citește mai mult 
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