
Comisia Europeană majorează bugetul programului Orizont Europa 
pentru a sprijini inovațiile din domeniul mediului, al sănătății și din domeniul digital.  Detalii…  
  
  
Finanțări nerambursabile pentru afaceri durabile – cerințe de mediu| Târgu-Mureș, 26 mai 2022 
ADR Centru vă invită să participați în 26 mai 2022, începând cu ora 10:00, la Târgu Mureș, la un 
eveniment dedicat noilor reguli de mediu pe care IMM-urile trebuie să le respecte pentru atragerea 
de fonduri europene, în noua perioadă de programare 2021-2027. Termen limita inscrieri: 
23.05.2022. Detalii…  
  
  
Invitație participare – Misiune economică în Ungaria, la AVL ZalaZONE| 26 – 27 mai 2022 
Acest eveniment va fi organizat în contextul celei de-a treia ediții a Expoziției GreenTech2022 – 
Green Energy and Sustainability, organizate în perioada 26-27 mai 2022, la Zalaegerszeg, la Centrul 
pentru evenimente din cadrul AVL ZalaZONE – centru de testare auto de ultimă generație. Termen 
limita inscrieri: 23.05.2022 Mai multe detalii… 
  
  
BIK+, noua strategie europeană pentru un internet mai bun pentru copii  
Internetul este un instrument formidabil pentru a învăța, a căuta informații, a partaja conținut, a ne 
juca, a ne exprima... Dar în același timp, poate fi periculos, în special pentru copii. Mai multe detalii ..  
 
Apel de proiecte ”Sprijin pentru inițiativele locale Noul Bauhaus European” (NEB). Detalii …  
  
Încep sesiunile de instruire în Regiunea Centru pentru autorități publice locale 
ADR Centru, în parteneriat cu Asociația ROREG, organizează o serie de sesiuni de instruire și formare 
pentru personalul din administrația publică locală din zona urbană a Regiunii Centru, în perioada mai 
– iulie 2022. Cursurile vizează îmbunătățirea capacității de a elabora și implementa proiecte cu 
finanțare europeană și cuprind tematici care acoperă tot ciclul de viață al unui proiect. Detalii….  
  
  
Alte informații: 
-în 25 mai va avea loc Sedinta CDR Centru din Regiunea Centru, unde se va supune aprobarii varianta 
finala a Programului Operational Regional 2021-2027  
-în 26 mai va avea loc la Sovata evenimentul de lansare al campaniei ”EU in My Region”, prin care se 
vor sublinia beneficiile proiectelor europene aduse la imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor, cu 
accent pe proiectele din Sovata, Alba Iulia și Sibiu.   
  
  
Acest material v-a fost comunicat de către sau în numele ADR Centru. Materialul din această 
comunicare poate fi subiect pentru dreptul de autor. Orice altă comunicare sau reproducere a 
acestui material de către dvs. poate fi subiect apărat prin legea dreptului de autor. 
A nu se înlătura această observaţie. 
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