Biroul de informare - Help-Desk
(asigurat de Departamentul
Promovare Regională şi Investiţii)
Oferă informaţii generale cu privire la instrumentele
structurale şi îndeosebi cu privire la Programul
Operaţional Regional:
♦ informaţii generale despre oportunităţile de
finanţare prin REGIO: axele prioritare si domeniile
majore de intervenţie, criteriile de eligibilitate ale
solicitanţilor si ale proiectelor, informaţii privind
temele orizontale;
♦ oferirea pachetului informativ (sau indicarea
surselor de unde se poate descărca) şi paşii ce
trebuie urmaţi pentru accesarea finanţării;
♦ informaţii privind activitatea ADRBI şi a altor
instituţii implicate in REGIO;
♦ informaţii referitoare la aplicarea şi respectarea
prevederilor manualului de identitate vizuală (MIV).

Contact
Bucureşti, Str. Leonida, nr. 19, sector 2
Birou de informare (Corp B, etaj 1)
Simona Curpăn, Expert
Departamentul Promovare Regională si Investiţii

Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti-Ilfov

Tel: +4021 313.80.99
Fax: +4021 315.96.65
E-mail: helpdesk@adrbi.ro
Sprijin pentru dezvoltare de proiecte (Corp A, parter)
Gina Păun,
Sef Departament Planificare, Programare,
Monitorizare şi Portofoliu Proiecte
Tel/Fax: +4021 315 96 59, +4021 315.96.65
E-mail: gina.paun@adrbi.ro

Biroul regional de informare

Program de lucru
Luni - Joi:
Vineri:

900 - 1700
900 - 1430

Sprijin pentru dezvoltare de proiecte
(asigurat de Departamentul Planificare,
Programare, Monitorizare şi Portofoliu Proiecte)
Oferă informaţii tehnice privind:
♦ facilitarea şi dezvoltarea de propuneri de proiecte
prin consilierea şi îndrumarea potenţialilor
beneficiari (autorităţi publice locale) în completarea
cererilor de finanţare;
♦ documente anexă la cererea de finanţare.

Primii paşi în accesarea
Programului Operaţional Regional

REGIO - Programul Operaţional Regional

Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Bucureşti—Ilfov (ADRBI)

REGIO este documentul strategic de programare, ce
are ca obiectiv general “sprijinirea dezvoltării
economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial,
a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile
a oraşelor”.

rolul de Organism de Implementare
ADRBI are
pentru REGIO, având ca atribuţii, printre altele,
creşterea nivelului de informare, conştientizare si
transparenţă în ceea ce priveşte finanţările europene
şi crearea unei imagini coerente a asistenţei oferite.

Fondurile publice alocate regiunii Bucureşti-Ilfov prin
REGIO 2007-2013 vor sprijini investiţii în cadrul
următoarelor axe prioritare tematice:

Solicitanţi eligibili
♦

Autorităţi ale administraţiei publice locale

♦

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară

♦

Parteneriate între autorităţi ale administraţiei
publice locale (si/sau intre autorităţi ale
administraţiei publice locale si ONG-uri/
furnizori de servicii sociale)

Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional şi
local

♦

Furnizori de servicii sociale, acreditaţi în
condiţiile legii

Axa 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

♦

Universităţi de stat

♦

Instituţii publice furnizoare de servicii de
formare profesională continuă

♦

Întreprinderi mici şi mijlocii

♦

Microîntreprinderi

♦

Instituţii de cult

♦

ONG-uri

Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –
potenţiali poli de creştere
Axa 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii regionale şi
locale de transport
Axa 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale

Alocarea financiară pe axe prioritare REGIO
pentru regiunea Bucureşti-Ilfov (m ilioane
euro)

63,41

Axa 1
123,26

Axa 2
Axa 3
Axa 4

70,39

Axa 5

58,26

77,68

În cadrul activităţii de comunicare, unul dintre pilonii
de bază este biroul de informare pentru beneficiarii
potenţiali şi finali ai REGIO, creat prin programul de
asistenţă tehnică pentru REGIO, domeniul de
intervenţie 6.2 - "Sprijinirea activităţilor de publicitate
şi informare privind Programul Operaţional Regional".

Cum se pot informa potenţialii beneficiari

1. Prin intermediul unei vizite la Biroul de
Informare REGIO din cadrul ADR Bucureşti-Ilfov:
Str. Leonida, nr. 19, sector 2.

2. În urma unui apel telefonic la numărul rezervat
biroului de informare generală: +4021 313.80.99.

3. Prin intermediul formularului existent pe site-ul
www.regioadrbi.ro,
răspunsul urmând să fie
transmis în maxim 7 zile lucrătoare.

