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POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ - în sprijinul agricultorilor din
judeţul Dâmboviţa

EUROFLASH

Agricultura este un domeniu neglijat în România, mai ales având în vedere greutăţile cu care se
confruntă cei care trăiesc din asta. Agricultorii sunt nevoiţi să facă faţă birocraţiei excesive atunci
când încearcă să acceseze fonduri care să le permită modernizarea și îmbunătăţirea activităţii, ca
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să nu mai vorbim despre lipsa posibilităţii de informare în comunităţile din care provin. Pentru a veni
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Dâmboviţa,

Centrul

EUROPE DIRECT Târgovişte în parteneriat cu Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură şi
Fundaţia IREX România au organizat sesiuni de instruire şi formare pentru bibliotecari în vederea
facilitării completării cererilor pentru subvenţii APIA. Prelegerile au fost susţinute de către specialiști
din cadrul APIA Dâmboviţa, în urma cărora participanții s-au familiarizat cu cererile de acordare a
subvenţiilor, ce presupun acestea, cum se completează, ce documente trebuie să le fie anexate și
alte informaţii care să le permită să ofere sprijin cetăţenilor care vin la bibliotecă în căutarea unui
om pregătit să-i ajute. Cei prezenți și-au exprimat dorinţa de a aprofunda cunoștinţele în cadrul altor
întâlniri sau al atelierelor de lucru ce vor fi realizate în acest semestru de Centrul
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EUROPE DIRECT. În anul 2012 membri ai comunităţii au solicitat sprijinul bibliotecarilor pentru
completarea cererilor de subvenţii prin grija cărora informaţiile de acest gen sunt diseminate în
loclităţi din mediul rural, făcându-i pe oameni să conștientizeze beneficiile pe care le aduce noua
oportunitate: mai puţin timp pierdut la sediul APIA, un dosar complet atunci când merg să depună
cererea și altele. Lectorii invitaţi le-au clarificat faptul că nu este obligatoriu să-i ajute pe fermieri,
dar asta vine ca o îndatorire a meseriei de bibliotecar, vector de informare și formare al tuturor
membrilor comunităţii. Având în vedere feed-back-ul în majoritate pozitiv, sesiunile de instruire a
bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Dâmboviţa vor continua. La informaţiile despre
completarea cererilor de subvenţii se vor adăuga și altele, care să contribuie la bunul mers al
comunităţilor din judeţul nostru. În acest sens, trebuie să adăugăm deja ora de educaţie
civică prestată de trupa de teatru forum - voluntari ai Centrului,care a prezentat sceneta Şi eu vreau
să scriu proiecte cu finanţare europeană! prin care tineri elevi de liceu şi studenţi încearcă să
schimbe atitudini, prejudecăţi şi oameni care nu ar acţiona în niciun fel pentru a schimba situaţii şi
probleme din cotidian. Asfel, cei prezenţi au putut să înlocuiască diferitele personaje şi să acţioneze
aşa cum consideră de cuviinţă pentru ca să îmbunătăţească ori să soluţioneze într-un mod cât mai
corect situaţia prezentată.

Publicație electronică realizată cu sprijinul financiar al Comisiei Europene și al
Consiliului Județean Dâmbovița.
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Dâmbovițenii învață să scrie
proiecte europene
Accesarea fondurilor europene sunt încă o enigma
pentru mulți români, chiar dacă au trecut 6 ani de la
integrarea României în UE și au existat și înainte
programe de finanțare menite să vină în sprijinul celor
care doresc progresul comunității din care fac parte.
Studiind rata extrem de scăzută a fondurilor europene
pentru actualele programe de finanțare, specialiștii în
domeniu au avut inițiativa de a împărtăși celor mai
tineri din experiența lor. Astfel, în zilele de 6 și 7 martie, Instituto Formacion Integral (IFI)
București, Fundația ”Andrei” și Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște au organizat la Biblioteca
Județeană Ion Heliade RădulescuDâmbovița seminarul ”Inițiere în scrierea de proiecte pentru
finanțare europeană”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului ”Promovează femeia”,
implementat de către IFI și ANOFM, iar sesiunile de instruire au fost susținute de către Mona
Prisăcariu, expert proiect Instituto Formacion Integral. Grupul țintă pentru acest seminar s-a
constituit din tineri dâmbovițeni aparținând grupurilor vulnerabile, precum femeile.
Pe parcursul instruirii, participanții au învățat ce presupune un proiect cu finanțare europeană,
cum ar putea realiza și ei unul, dar și metode de
fundraising, pentru că orice proiect are nevoie și de
co-finanțare. Participanții au fost extrem de încântați
de cele aflate, exprimându-și dorința de a realiza și ei
un proiect cu finanțare externă, pentru a contribui la
dezvoltarea comunității lor și a-și lua viața în propriile
mâini.
Echipa organizatoare le mulțumește tuturor pentru
participare și îi invită și la alte acțiuni asemănătoare.
Așteptăm cu nerăbdare ca ei să pună în practică cele
învățate.

Informare europeană și educație
nonformală în bibliotecile
dâmbovițene
În Anul European al Cetățeanului, este important ca
informația europeană să ajungă în toate colțurile țării,
indiferent dacă este vorba despre mediul urban sau
rural. Toți cetățenii trebuie să afle despre
oportunitățile pe care le au. În mediul rural, acolo
unde informația ajunge mai greu, bibliotecile sunt o
2
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sursă optimă de informare, de aceea personalul lor
trebuie instruit permanent în acest domeniu.
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a făcut un prim
pas spre instruirea bibliotecarilor în domeniul
informării europene în data de 11 martie la Biblioteca
Comunală Gura Ocniței. Activitatea a reunit
bibliotecari din mai multe zone ale județului
Dâmbovița și, pe lângă scopul educativ, a avut și rolul
de a-i scoate pe cei prezenți din cotidian cu ajutorul
educației nonformale. Astfel, după un ice breaker
antrenant
și
câteva
jocuri
de
teambuilding,
participanții au fost inițiați în ceea ce presupune
scrierea și implementarea unui proiect cu finanțare, cu
menționarea exemplelor de bună practică din rândul
bibliotecarilor care au desfășurat sau desfășoară în
prezent un astfel de proiect.
Următoarea sesiune a fost dedicată prezentării siteurilor
Europa
și
EUBOOKSHOP.EU,
care
au
nenumărate resurse pentru utilizatorii bibliotecii.
Bibliotecarii au fost învățați cum să folosească aceste
resurse în folosul lor și al cititorilor. Nu în ultimul rând,
spre final, participanții au primit câte un cadousurpriză din partea organizatorilor, sub deviza Martie
aduce
un
mărțișor
pentru
fiecare!.
Echipa Centrului EUROPE DIRECT le mulțumește tuturor pentru participare și implicare și vă
invită să îi fiți alături și pentru alte acțiuni asemănătoare.

Schimb de experiență și dialog intercultural între voluntari
români și olandezi la EUROPE DIRECT Târgoviște
Voluntariatul este una dintre activitățile pentru care este nevoie de multă dăruire și iubire de
semeni. Atunci când alegi să mergi într-o altă țară ca să ajuți oameni aflați în situații deosebite,
el devine o experiență de viață și o oportunitate de dezvoltare personală și profesională.
Cei care au participat deja la un program de
voluntariat internațional promovează intens
experiența lor, îndemnându-i pe tinerii care
doresc să se implice în activități care pot
schimba în bine viața unor oameni să
folosească Serviciul European de Voluntariat
pentru a călători și a dobândi cunoștințe și
abilități pe care le pot folosi în orice moment
al vieții. La fel s-a întâmplat și miercuri, 20
martie 2013, când, începând cu ora 15.00,
membrii Asociației Tineri pentru Europa de
Mâine și voluntari ai Centrului EUROPE
DIRECT Târgoviște au participat la un
seminar de diseminare al proiectului Passion
for Learning, Creativity for Doing. Proiectul a
3
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fost finanțat de către Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune – Serviciul European
de Voluntariat și a fost implementat de către Fundația Chance for Life București.
În cadrul evenimentului, tinerii voluntari dâmbovițeni au aflat de la voluntari olandezi care au
desfășurat activități în cadrul Fundației Chance for Life timp de 6 luni ce înseamnă Servicul
European de Voluntariat și cum îți poate schimba viața și concepția despre o țară sau un popor
implicarea în activități benevole într-o țară străină. Cei prezenți au avut multe de învățat, iar
acum sunt dornici să participe la proiecte finanțate prin Serviciul European de Voluntariat.
Asociația Tineri pentru Europa de Mâine mulțumește Fundației Chance for Life București pentru
sesiunea de informare și Centrului EUROPE DIRECT Târgoviște pentru sprijinul acordat în acest
sens!

Comisia alocă 88 milioane
de euro pentru schema de
distribuire a fructelor în
școli
Comisia Europeană a aprobat alocarea finală a
fondurilor UE pentru programul de distribuire
de fructe și legume în școli, denumit "Schema
de Distribuire a Fructelor în Școli", pentru
anul școlar 2013/2014. 24 dintre statele
membre ale Uniunii Europene (inclusiv
Croația, după aderare) s-au înscris în
programul de anul acesta, singurele țări care au decis să nu participe în program fiind Suedia,
Finlanda și Marea Britanie.
"Schema de Distribuire a Fructelor în Școli" are la dispoziția sa fonduri europene
în valoare de 90 milioane de euro pentru anul școlar 2013/2014, iar principalii
beneficiari vor fi Italia, care va primi 20.5 milioane de euro prin intermediul
schemei, urmată de Polonia (13.6 milioane de euro), Germania (12 milioane de
euro), România (4.9 milioane de euro), Franța (4.7 milioane de euro), Ungaria
(4.5 milioane de euro), Spania (4.4 milioane de euro) și Republica Cehă (4.2
milioane de euro). Aceasta este cea de-a cincea ediție a programului, de la
lansarea inițiativei în 2009, iar numărul de copii care au beneficiat de pe urma lui a crescut
constant. Pe parcursul anului școlar 2011/2012, perioada cea mai recentă pentru care sunt
disponibile date statistice, mai mult de 8,1 milioane de copii din statele membre UE participante
au primit porții regulate de fructe și legume în școli.
Schema beneficiază de cofinanțare, ceea ce înseamnă că
volumul de fonduri europene pus în joc trebuie să fie egalat
prin contribuții naționale sau private. Acest program
reprezintă una dintre inițiativele importante la nivelul Uniunii
Europene pentru încurajarea obiceiurilor de alimentație
sănătoasă în rândul elevilor; prin adoptarea la o vârstă
fragedă, aceste obiceiuri au o șansă mai mare să fie
menținute pe întreg parcursul vieții. Alimentația sănătoasă
joacă un rol important în prevenirea problemelor de sănătate asociate proastei nutriții, precum
obezitatea în rândul copiilor.
4
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Comisia aprobă alocarea de
fonduri regionale în valoare de
145 milioane de euro pentru un
proiect de protejare a țărmului
românesc al Mării Negre
Proiectul se va concentra pe cinci dintre zonele de
coastă cele mai expuse procesului de eroziune
accelerată, care măsoară în total 7,3 km. Cunoscut
oficial sub numele de „Protejarea și reabilitarea părţii
sudice a litoralului Mării Negre din zona metropolitană Constanța și zona Eforie Nord”, proiectul
constă, în principal, în investiții în infrastructura de protecție a țărmului. Se va încerca stoparea
procesului de eroziune prin construirea unor protecții noi și realimentarea plajelor cu nisip.
Comentând decizia respectivă, comisarul european pentru politica regională Johannes Hahn a
declarat: „proiectul este un exemplu concret pentru modul în care fondurile structurale
contribuie atât la protecția mediului, cât și la dezvoltarea economică regională. Aceste investiții
de-a lungul coastei Mării Negre ajută la minimizarea efectelor eroziunii costiere, în avantajul
turiștilor și al locuitorilor din zonă. Măsurile respective
vor îmbunătăți, de asemenea, atractivitatea regiunii
din punctul de vedere al dezvoltării afacerilor și
turismului.” În plus, reducând riscul producerii de
inundații, proiectul va contribui la evitarea unor
posibile costuri semnificative: daune materiale de
milioane de euro. Riscurile legate de sănătatea și
securitatea turiștilor și locuitorilor din zonă se vor
reduce, de asemenea, substanțial. Proiectul va asigura
extinderea plajei cu 33 ha până în 2015 și se
estimează că aproximativ 278.000 de locuitori vor
beneficia de reabilitarea țărmului. Se preconizează că
proiectul va genera aproximativ 250 de locuri de muncă. Prin această decizie este aprobată
contribuția UE pentru derularea primei faze a proiectului. Investiția are loc în cadrul programului
„Mediu”. Uniunea Europeană va aloca, prin intermediul Fondului de coeziune, 145 milioane de
euro, investiția totală ridicându-se la 170 milioane de euro.
Context:
Proiectul face parte dintr-o inițiativă mai amplă, pe termen lung, în contextul Recomandării
privind managementul integrat al zonelor costiere și al Directivei-cadru privind stategia UE
pentru mediul marin. Acesta este un "proiect major", investiția totală (TVA inclus) ridicându-se
la peste 50 milioane de euro. În cazul proiectelor majore se aplică o decizie specială a Comisiei
Europene, în timp ce alte tipuri de proiecte sunt aprobate la nivel național sau regional.
României i-au fost alocate aproximativ 19 miliarde de euro ca volum total de finanțare în cadrul
politicii de coeziune în perioada 2007-2013.
Persoane de contact: Shirin Wheeler (+32 2 296 65 65) sau Annemarie Huber (+32 2 299 33
10). Comisia Europeană a aprobat o investiție de peste 145 milioane de euro în cadrul Fondului
de coeziune pentru un proiect de mediu destinat țărmului Mării Negre din sud-estul României.
Regiunea atrage peste 8 milioane de turiști anual, iar reabilitarea coastei i-ar aduce un plus de
atracție, fiind benefică atât pentru companii, cât și pentru locuitorii din zonă.
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Mai mulţi votanţi la alegerile
europene
Mai multe informaţii despre poziţiile şi afilierea
politică a candidaţilor şi o zi fixă în care să aibă
loc scrutinul ar putea aduce la urne un număr
mai mare de alegători. Comisia doreşte să-i
încurajeze pe cetăţenii europeni să voteze în număr
mai mare la alegerile din 2014 pentruParlamentul
European. Participarea la vot este în scădere - în
2009 a votat doar 43% din populaţia cu drept de vot.
Pentru democraţia europeană este importantă
inversarea acestei tendinţe, deoarece membrii Parlamentului European, aleşi o dată la 5 ani, îi
reprezintă direct pe cetăţenii UE. Pentru a obţine o mai mare prezenţă la urne ar fi necesar ca
votanţii să fie mai bine informaţi în legătură cu poziţiile şi afilierea politică a candidaţilor. Printre
principalele motive ale participării slabe la vot se numără lipsa de informaţii. Potrivit
sondajului Eurobarometru nr. 364 privind drepturile electorale, realizat recent:
-84% dintre europeni sunt de părere că rata de participare la vot ar creşte dacă cetăţenii ar
avea la dispoziţie mai multe informaţii despre impactul acţiunilor UE asupra vieţii lor de zi cu zi
şi despre programele partidelor.
-73% afirmă că ar fi mai tentaţi să voteze dacă ar avea mai multe
informaţii despre afilierea politică a candidaţilor.
-62% consideră că numărul votanţilor ar creşte dacă preşedintele
Comisiei ar fi ales dintre candidaţii afiliaţi politic şi dacă alegerile ar
avea loc în aceeaşi zi în toate statele membre.
Informarea votanţilor
Răspunzând opiniilor exprimate de cetăţeni, Comisia invită partidele politice naţionale să îi
informeze pe alegători cărui partid politic european îi sunt
afiliate. Astfel, aceştia vor putea face mai bine legătura dintre
platformele politice naţionale şi cele europene. Partidele politice
naţionale şi europene ar trebui să-şi anunţe candidatul la
alegerile pentru funcţia de preşedinte al Comisiei. Alegătorii
trebuie să ştie că, în conformitate cu noile reglementări, Parlamentul
răspunde de alegerea noilor preşedinţi ai Comisiei, care sunt propuşi
de liderii guvernelor naţionale în cadrul Consiliului European.
Propunerile trebuie să ţină cont de rezultatele alegerilor europene. De asemenea, ţărilor UE li se
recomandă să stabilească o zi comună pentru alegerile europarlamentare, urmând ca
secţiile de votare să se închidă la aceeaşi oră. În prezent, în statele membre alegerile pot avea
loc pe o perioadă de patru zile.
Etapele următoare: În acest moment, depinde de ţările UE dacă vor pune în aplicare
recomandările până la alegerile din 2014.
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Medicamente: un nou simbol introdus pentru a identifica
medicamentele supuse unei monitorizări suplimentare

Un triunghi cu vârful în jos va apărea în scurt timp pe prospectul însoțitor al anumitor
medicamente de pe piața UE, ca urmare a unui act legislativ adoptat de către Comisia
Europeană. Simbolul va permite pacienților și personalului medical să identifice cu ușurință
medicamentele care sunt supuse unei monitorizări suplimentare, iar textul însoțitor îi va
încuraja să raporteze reacții adverse neprevăzute prin intermediul sistemelor naționale de
raportare.
Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și
consumatori, a declarat: „Simbolul este ușor de
recunoscut de către pacienți și de către personalul
medical. El va permite să se obțină informații mai
multe și de mai bună calitate referitoare la posibilele
efecte secundare ale unui medicament, care apoi pot fi
analizate amănunțit. O mai mare implicare a pacienților
în raportarea efectelor secundare este o parte integrantă
a sistemului de farmacovigilență al Europei și – din
momentul intrării în vigoare – noul simbol va contribui la consolidarea acestui sistem, care este
deja unul dintre cele mai avansate din lume.”
Începând cu septembrie 2013, simbolul va fi utilizat pentru a identifica următoarele produse
farmaceutice supuse unei monitorizări suplimentare: toate medicamentele autorizate după 1
ianuarie 2011 care conțin o substanță activă nouă; medicamentele biologice, cum ar fi
vaccinurile sau produsele derivate din plasmă, autorizate după 1 ianuarie 2011; produsele
pentru care sunt necesare anumite informații suplimentare ulterioare autorizării sau a căror
autorizație este supusă unor condiții sau restricții referitoare la utilizarea lor sigură și eficientă.
Context
Din momentul în care un medicament a fost autorizat în Uniune și introdus pe piață,siguranța
sa este monitorizată continuu atâta timp cât este comercializat, pentru a se asigura că,
7
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în caz de reacții adverse care prezintă un nivel de risc inacceptabil în condiții normale de
utilizare, el este retras rapid de pe piață. Această monitorizare se realizează prin intermediul
sistemului de farmacovigilență al UE. Sistemul de farmacovigilență al UE este unul dintre cele
mai avansate și mai cuprinzătoare din lume, asigurând un nivel înalt de protecție a sănătății
publice în întreaga Uniune.Legislația UE în materie de farmacovigilență a fost revizuită în detaliu,
ceea ce a condus la adoptarea unei noi legislații în 2010 pentru a consolida și a raționaliza
sistemul de monitorizare a siguranței medicamentelor de pe piața europeană și pentru a
îmbunătăți siguranța pacienților și sănătatea publică, printr-o mai bună prevenire, depistare și
evaluare a reacțiilor averse la medicamente.

Oportunități europene pentru tineri:
Concurs foto pentru tineri: Sustainable Thinking Platform

O noua oportunitate pentru tinerii care iubesc fotografia si aspectele legate de durabilitate.
VinylPlus a lansat un nou concurs de fotografie pe platforma intitulata sugestiv Sustainable Thinking
Platform (STP).
STP este comunitatea online a tinerilor din intreaga lume pentru a discuta si a invata mai multe despre
durabilitate. In acest an, platforma gazduieste un concurs de fotografie adresat tinerilor intre 18 si 30 de
ani din intreaga lume. Fotografiile trebuie sa abordeze urmatoarea intrebare: "Smart, sustainable and
inclusive growth for Europe and beyond. How do we make it happen?" (Crestere inteligenta,
durabila si incluziva in Europa si dincolo de ea. Cum sa o transpunem in realitate?).
Fotografiile trebuie sa includa un scurt text explicativ care sa indice ce este necesar pentru a face acest
lucru posibil. Castigatorul va primi un mini iPad, iar trei dintre cei mai activi participanti vor primi o geanta
sport PVC reciclata.
Data limita: 30 aprilie 2013
Mai multe informatii aici si pe Sustainable Thinking Platform.

Concurs Eurodesk de afise: right2move
Ai fost intr-un schimb de tineri sau un stagiu de voluntariat? Ai facut un
stagiu de practica, ai lucrat sau studiat intr-o alta tara europeana? Crezi
ca acea experienta a influentat modul in care percepi cetatenia
europeana? Daca raspunsul este da, creeaza un afis care raspunde la
intrebarea "How has the right2move shaped your feelings as European citizen? " si intra in
concursul "right2move".
Premiile includ o excursie la Bruxelles si sansa de a avea afisul imprimat si expus in timpul Saptamanii
Europene a Tineretului 2013.
Afisele trebuie sa fie trimise pe pagina de facebook a Eurodesk pana pe 13 aprilie 2013.
Concursul "right2move" face parte din campania organizata de Eurodesk in contextul Anului european al
cetatenilor 2013.
Trimite afisul @ http://bit.ly/13RRqab
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Concurs
international
pentru tineri 2013

de

eseuri

Esti dispus sa iti impartasesti ideile si sa iti exprimi
viziunile pe tema "Puterea culturii de a crea un viitor mai bun"?
Pentru a construi o lume a pacii, trebuie sa recunoastem si sa respectam cultura fiecaruia. Care sunt
aspectele culturii din tara sau regiunea ta de care esti mandru si cum pot tinerii sa foloseasca aceste
elemente pentru a crea un viitor mai bun? Esti invitat sa trimiti un eseu, in 700 de cuvinte sau mai putin,
original si nepublicat, scris sau tiparit in engleza, franceza, spaniola sau germana, ori in maximum 1600
de caractere, daca e in japoneza. Primii trei castigatori vor primi premii in bani si o excursie in Japonia!
Data limită pentru trimiterea lucrărilor este: 30 iunie 2013
Mai multe informatii:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1301.html

Concurs foto: Europa, am ceva sa-ti spun…
Vrei sa castigi material fotografic in valoare de pana la 2000 de Euro si o
excursie de trei zile pentru doua persoane la Bruxelles? Atunci e timpul
sa-ti iei aparatul foto si sa fotografiezi!
In cadrul Anului european al cetatenilor 2013, Grupul PSE al Comitetului
Regiunilor (CoR) a lansat cea de-a sasea editie a concursului sau anual de
fotografie.
"Europa, am ceva sa-ti spun…" ii indeamna pe fotografii amatori sa
surprinda in fotografii asteptarile lor de la Europa. Fotografiile pot avea
drept tema construirea in comun a Europei, cetatenia europeana sau ne pot arata care crezi ca este locul
tau in Europa.
Spune-ne povestea ta despre Europa intr-o fotografie. Fii creativ. Imaginativ. Original.
Concursul se va desfasura pana pe 30 iunie 2013 si este deschis rezidentilor europeni cu varsta
de peste 18 ani.
Cele mai bune trei fotografii vor fi selectionate de un juriu alcatuit din membri ai Grupului PSE din cadrul
CoR, reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale din UE, si din profesionisti in domeniul fotografiei. In
plus, publicul va putea selectiona in septembrie un al patrulea castigator prin vot online pe
pagina Comitetului Regiunilor de pe facebook.
Pentru
informatii
suplimentare
privind
concursul
si
materialele
promotionale,
vizitati:
http://bit.ly/tell-europe

Concurs foto: WORK4Youth
Fie ca esti un incepator in ale fotografiei sau deja un expert fotograf, ILO
vrea sa iti vada fotografiile! Participantii din toata lumea sunt invitati sa
surprinda in fotografii tinerii la locul de munca (in posturi si conditii
diverse), intr-o maniera creativa si originala.
Obiectivul concursului este de a scoate in evidenta provocarile cu care se
confrunta tinerii la locul de munca, precum si ideile creative care le pot
rezolva. Fotografiile trebuie sa se concentreze pe conditiile de munca,
bariere de gen, discriminare, antreprenoriat, migratie, munca precara si
economie rurala, printre altele.
Participantii pot trimite maximum 5 fotografii de persoana. Se vor acorda premii in bani, iar fotografiile
castigatoare vor fi expuse intr-o expozitie foto online.
Data limita este: 15 aprilie 2013
Mai multe informatii:
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http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/photocontest/lang--en/index.htm
Concursul de pictura este un proiect de parteneriat intre Bayer si Programul Natiunilor Unite pentru
mediul inconjurator (United Nation Environment Programme - UNEP).

Ce inseamna stiinta pentru tine? - concurs
foto
In fiecare luna, echipe formate din 3 tineri cu varsta intre 13 si
18 ani, din statele membre ale UE, vor avea ocazia sa exprime
printr-o fotografie raspunsul lor la intrebarea "Ce inseamna

stiinta pentru tine?". Fotografiile vor fi votate online si, in fiecare luna din perioada decembrie 2012 mai 2013, va fi desemnata o echipa castigatoare. Cele sase fotografii desemnate castigatoare in concursul
lunar vor participa apoi la un vot final in iunie 2013 pentru a se stabili cei trei finalisti ai concursului.
Premiile includ excursii la Praga si Ispra!

Data limita pentru trimiterea fotografiilor este data de 15 a fiecarei luni pana in mai
2013.
Mai multe informatii: http://science-girl-thing.eu/en/contest

Concurs european multimedia: Migrantii in Europa
Care este rolul si locul migrantilor in Europa? Comisia Europeana ii invita pe studentii de la facultatile de
arta, grafica si comunicare din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene si din Croatia sa
reflecte asupra contributiei pe care o au migrantii in societatile europene. Concursul organizat la nivelul
intregii UE ii provoaca pe studenti sa elaboreze lucrari de arta prin care sa isi exprime opiniile cu privire la
acest subiect si care sa reflecte rolul pe care migrantii il au in viata noastra. Pentru a stimula o dezbatere
constructiva si a reflecta asupra situatiei migrantilor in Europa, Comisia le ofera noilor talente ale Europei
posibilitatea de a-si expune prin arta punctul de vedere. La concurs pot participa toti studentii cu varsta
de peste 18 ani care sunt inscrisi la o institutie de invatamant superior din domeniul artei, graficii sau
comunicarii din orice tara UE si din Croatia. Facultatile trebuie sa prezinte lucrarile pana la 21 iunie 2013,
la urmatoarele categorii: Poster, Fotografie si Video.
Fiecare facultate poate prezenta una sau mai multe lucrari de arta, in una sau mai multe categorii.
Lucrarile vor fi evaluate la nivel national, iar cele mai bune dintre acestea (maximum 10 lucrari pentru
fiecare tara) vor fi transmise unui juriu european care ii va selecta pe cei 30 de finalisti si va decide
castigatorul european pentru fiecare categorie. Din acest juriu vor face parte profesionisti din domeniul
comunicarii, artei si mass-mediei, precum si persoane din randul comunitatilor de migranti.
Cei 30 de finalisti europeni vor fi invitati sa participe la ceremonia de decernare a premiilor, care va fi
organizata la Bruxelles si la care se preconizeaza ca va participa doamna Cecilia Malmstrom, comisarul
european pentru afaceri interne. Se va acorda un premiu special al publicului, pe baza unui vot public
exprimat pe site-ul de internet mentionat mai jos. Fiecare dintre facultatile ai caror studenti vor castiga
locul I la cele trei categorii si premiul publicului va fi recompensata cu 10 000 EUR, care sa fie folositi in
scopuri educationale.

Data limita pentru trimiterea lucrarilor este: 21 iunie 2013
Informatii complete privind termenii si conditiile concursului pot fi gasite pe site-ul internet dedicat
acestuia: http://www.migrantsineurope.eu/
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DE LA EURODESK PRIMIM:

Oportunități de finanțare - termene limită până la 30 IUNIE 2013.
Deadline Reminder: http://www.eurodesk.eu/edesk/SearchDb.do?go=1
http://www.eurodesk.ro/termene_limita.php
31 mar 2013 Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate
si Design)
31 mar 2013 Fondul Roberto Cimetta
31 mar 2013 Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)
31 mar 2013 Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (COR)
31 mar 2013 Premiile Marco Biagi pentru tinerii bursieri
31 mar 2013 Bursele nationale UNESCO-L�Oreal "Pentru femeile din stiinta"
1 apr 2013 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret
1 apr 2013 Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European
1 apr 2013 Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene
1 apr 2013 Burse de studii in Siria 2013-2014
1 apr 2013 Burse de studii in Moldova 2013-2014
1 apr 2013 Programul de granturi pentru studenti
2 apr 2013 Concurs mondial pentru tineret 2013
10 apr 2013 Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
13 apr 2013 Concurs de afise "Right2move"
15 apr 2013 Erasmus Mundus (2009-2013)
15 apr 2013 Fundatia Euro-Mediteraneana Anna Lindh pentru Dialog intre Culturi
15 apr 2013 Stagii la Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei
15 apr 2013 Programul de burse Bogliasco
19 apr 2013 Programul de stagii de practica la NATO
28 apr 2013 AEGEE: Universitatea de vara
30 apr 2013 Stagii de practica la Curtea de Justitie
30 apr 2013 Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
30 apr 2013 Stagii la Mediatorul European
30 apr 2013 Stagii de formare la Consiliul Europei
30 apr 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - COMENIUS
30 apr 2013 Stagiu la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
30 apr 2013 Programul de Burse de Cercetare Wim Duisenberg
30 apr 2013 Concurs foto "Lucratori domestici migranți in Europa"
30 apr 2013 VinylPlus 2013 - Concurs foto: Sustainable Thinking Platform
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 2: Serviciul European de Voluntariat
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.1: Cooperare cu tarile invecinate ale Uniunii Europene
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.3. Formare si retele ale celor activi in domeniul tineretului
si in organizatiile de/pentru tineret
1 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 5.1 - Intalniri ale tinerilor si ale responsabililor de politici de
tineret
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6 mai 2013 STEP Program de schimburi de formare pentru studenti
8 mai 2013 Cultura (2007-2013): Componenta 1 - Sprijinirea proiectelor culturale
12 mai 2013 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
14 mai 2013 Programul de sprijinire a politicii in domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (PSP
TIC)
14 mai 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 3.2: Cooperare cu alte tari decat tarile vecine Uniunii
Europene
15 mai 2013 Stagii de traducere la Parlamentul European
15 mai 2013 Invatare pe tot parcursul vietii - ERASMUS
15 mai 2013 Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
15 mai 2013 Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
15 mai 2013 ICI ECP - Cooperare in domeniul educatiei intre statele UE si Australia, Japonia, Noua
Zeelanda si Republica Coreea
17 mai 2013 Programul de burse Kodak
31 mai 2013 Programul Executive Training (ETP) in Coreea
31 mai 2013 Programul Executive Training (ETP) in Japonia
31 mai 2013 Premiul pentru cercetare in politici culturale (PCPC) pentru cercetare aplicata si
comparativa a politicilor culturale
31 mai 2013 Stagii la Delegatia Uniunii Europene la Organizatia Natiunilor Unite din New York
1 iun 2013 Europa pentru Cetateni: Actiunea 1: Cetatenie activa pentru Europa - Orase infratite
3 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 1: Tineri pentru Europa
3 iun 2013 Europa pentru cetateni - O societate civila activa pentru Europa (Actiunea 2)
7 iun 2013 Premiul Henkel pentru Arta 2012
10 iun 2013 Programe de formare UE-Japonia
15 iun 2013 Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor Medicale
25 iun 2013 LIFE+ (2007-2013)
27 iun 2013 TINERET IN ACTIUNE - Actiunea 4.5. Sprijin pentru activitatile de informare destinate
tinerilor si lucratori de tineret

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN
INFORMATIV
Anul V, nr. 3/MARTIE 2013
Proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte este un serviciu local care funcţionează în cadrul Bibliotecii Judeţene „Ion
Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi este destinat comunităţii judeţului Dâmboviţa. Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor care caută informaţii privind oricare dintre domeniile de activitate
ale instituţiilor Uniunii Europene.
Program de funcționare: luni- vineri în intervalul orar 08.00 – 16.00.
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte. Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa, str.
Stelea, nr. 2, parter, Târgovişte. Tel./fax: 0345 100 581; 0345 100 582. E-mail: office@edtargoviste.ro

12

