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Acest material este elaborat cu fonduri sustinute de Uniunea Europeana in cadrul 

proiectului « Dezvoltarea Institutionala a Clusterului Astrico Nord Est « pe care 

Asociatia Astrico Nord-Est il implementeaza incepand cu 23.04.2014. 
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Evenimente/Informatii: 

 

Expozitia PITTI FILATI 

01 – 03 Iulie 2015,  

Frankfurt 
 

In perioada 01 – 03 iulie 2015, se va organiza la Florenta, expozitia Pitti Filati. 

Evenimentul reprezinta cel mai important targ de materii prime pentru industria 

tricotajelor din Europa, reunind producatori importanti din industria firelor folosite in 

tricotaje. 

 

Seminarul ”Inovare si dezvoltare economica locala” 

07 August 2015,  

Sala de conferinte a hotelului Ibis, Constanta 

 

Asociatia Cluster Medgreen organizeaza Seminarul cu tema “Inovare si 

Dezvoltare Economica Locala”, in data de 7 august incepand cu ora 09:30, in Sala de 

Conferinte a Hotelului Ibis din Constanta.  

  

          Seminarul se inscrie in programul de activitati al proiectului „Dezvoltarea de 

soluţii inovative materializate în produse și servicii care să conducă la creșterea 

competitivităţii firmelor asociate în cadrul Clusterului MEDGreen », Nr. contract: 

1CLT/800.027/03.06.2014, Cod SMIS: 49755, finantat de catre Ministerul Fondurilor 

Europene (MFE), Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii 

Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară: 1 - „Un sistem de producţie inovativ 

şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie: D1.3 „Dezvoltarea durabilă a 

antreprenorialului”, Operaţiunea: - „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în 

lanțurile de furnizori sau clustere”. 
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Surse de finantare: 

 

Catalogul surselor de finantare 

14 Iulie 2015,  

ADR NE 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est publica Catalogul surselor de finantare 

- iulie 2015. 

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor 

organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin 

implementarea de proiecte. 

 

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: 

administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere. 

 

 

Catalogul surselor de finantare 

14 Iulie 2015,  

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) 

 
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru 

depunerea proiectelor de investiţii pentru Măsurile finanţate prin FEADR. 

Prima sesiune continua anuala de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 4.3 

”Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice 

-a) irigatii”, submasura 6.2 ”Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone 

rurale” si submasura 6.4 ”Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole„ va fi 

lansata in perioada 14 iulie 2015 - 30 octombrie 2015. 
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Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărei 

măsuri de finanțare în parte, care sunt publicate în secţiunea Investiţii prin FEADR şi pot 

fi consultate și la Centrele Regionale sau Oficiile Judeţene ale AFIR. 

Proiectele se vor depune la Oficiile Judeţene ale AFIR de luni până vineri, în intervalul orar 

09.00 - 14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune până la ora 16.00. 

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta sM4.3, sM6.2, 

sM6.4 este 30 octombrie 2015, ora 16:00. 

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va 

face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Directorul General al Autoritatii de 

Management pentru PNDR. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va 

notifica in scris si prin intermediul paginii de internet toti solicitantii privind rezultatul 

evaluarilor cererilor de finantare depuse de acestia la sediile AFIR. 

 

Anexate prezentului newsletter, va trasmitem informatii suplimentare privind 

evenimentele si informarile prezentate, informatii dedicate atat societatilor comerciale 

cat si clusterelor. 

 

Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 
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