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Vizualizări: 68

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de partener al proiectului de cooperare interregională CRE: HUB, îi îndeamnă pe cititori să consulte

documentele strategice elaborate în vederea îmbunătățirii politicilor care guvernează sectorul Industriilor Culturale și Creative la nivelul Regiunii

Centru: Analiza situației industriilor culturale și creative în Regiunea Centru și Foaia de parcurs pentru stimularea dezvoltării Industriilor Culturale și Creative

în Regiunea Centru. 

 

Aceste documente vor sta la baza elaborării Planului de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentului politic abordat la nivelul Regiunii Centru prin proiectul

CRE:HUB, respectiv „Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii -

Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi si prin încurajarea creării de noi

întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” și care contribuie la susținerea și dezvoltarea sectorului Industriilor Culturale și Creative.

Sursa: ADR Centru

Ieri, 04 octombrie 2018

01 octombrie 2018

29 septembrie 2018

28 septembrie 2018

24 septembrie 2018
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Spitalul Județean de Urgență Reșița primește fonduri nerambursabile prin Regio-Programul Operațional Regional pentru reabilitare termică

(/stiri/20951/spitalul-judetean-de-urgenta-resita-primeste-fonduri-nerambursabile-prin-regio-programul-operational-regional-pentru-reabilitare-

termica)



Oportunități de finanțare relevante pentru domeniu

Programul Operațional Regional (/program-operational/1/programul-operational-regional)
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