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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". 

Tot în contextul Săptămânii Verzi și al Anului European al Tineretului, am organizat, în data de 27 

mai 2020, alături de Primăria Sectorului 6, Spaţiul Public European - Reprezentanța Comisiei 

Europene în România, Centrul InfoEUROPA - Biroul de informare al Ministerului Afacerilor Externe, 

Centrul Europe Direct Bucureşti - Institutul European din România, evenimentul "Împreună pentru o 

Europă Verde", la Liceul Teoretic "Marin Preda" din Bucureşti. Mai mult... 

Surse de finanțare București-Ilfov 

Chestionar adresat IMM cu privire la Programul Operațional 

Regional București-Ilfov 

Primele doua priorități de finanțare din program vizează mediul de afaceri din regiune 
(dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare, digitalizare, specializare inteligentă, 
economie circulară). Este importantă contribuția dumneavoastră pentru demersul nostru de 
a identifica cât mai bine nevoile de finanțare specifice IMM-urilor din regiunea București-
Ilfov. În funcție de observațiile primite vor putea fi realizate ghidurile care să însemne cât mai 
multe proiecte de succes în București şi Ilfov. Vă rugăm să ne acordați câteva minute 
pentru completarea următorului chestionar. Va mulțumim pentru colaborare! 

DG Mediu al Comisiei Europene a organizat în perioada 30 mai - 5 iunie 2022 

Săptămâna Verde a UE (#EUGreenWeek) - o serie de acţiuni care să tragă 

semnale de alarmă asupra poluării şi să promoveze susţinerea unui mediu 

curat. Ediția de anul acesta a avut ca tematică European Green Deal - strategia 

de creștere durabilă și transformatoare a UE pentru o Europă eficientă din punct 

de vedere al resurselor și neutră din punct de vedere climatic până în 2050.  

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) și Asociația 

Română pentru Smart City (ARSC) s-au alăturat acestui demers şi au organizat 

în data de 30 mai 2022 un webinar la care s-au prezentat Programul Operațional 

Regional pentru regiunea București-Ilfov 2021-2027, cu accent pe temele de 

mediu, exemple de proiecte Regio din perioada anterioară şi soluții inteligente 

pentru un mediu mai bun în regiune. Mai mult... 

De asemenea, în data de 3 iunie 2022, am organizat, alături de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - Facultatea de 

Urbanism - Secția Amenajarea și Planificarea Peisajului şi Asociaţia Parcul Natural Văcăreşti, o întâlnire cu studenţii în Parcul 

Natural Văcăreşti, cu scopul de conștientizare a tinerilor în trei aspecte importante ale transformării mediului: biodiversitatea, 

poluarea zero și economia circulară. Mai mult... 

Ambele evenimente au făcut parte din programul oficial #EUGreenWeek. 

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene organizează sesiuni de instruire online, gratuite, 
pentru utilizatorii / potențialii utilizatori ai aplicației MySMIS2014. Pentru înscriere, este necesară 

completarea formularului accesibil la următorul link: https://e-learning.mysmis.ro/ 
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