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Ore de informare europeană în
comunități defavorizate din
Dâmbovița
EUROPE DIRECT Târgoviște a dus informația europeană în
toate colțurile județului, chiar și acolo unde locuitorii sunt în majoritate de altă etnie. Astfel, cu mic cu mare, dâmbovițenii au aflat despre oportunitățile pe care Uniunea Europeană le are pentru fiecare
dintre ei, indiferent de vârstă, etnie, categorie socială sau nivel de
studii.
În luna decembrie, echipa centrului a ajuns în alte două
comunități defavorizate: Bilciurești și Cornățelu. La Bilciurești, majoritatea populației este de etnie romă. Mai mult, sărăcia îi determină pe copii să abandoneze școala fără să definitiveze măcar un
nivel de studii și, în acest fel, integrarea lor în societate devine și
mai dificilă. La Cornățelu, copiii și tinerii nu au nicio modalitate de
petrecere a timpului liber, cu excepția participării la activitățile organizate la biblioteca comunală. În cadrul acestor două localități,
era necesară o oră de informare europeană pentru a afla cum sprijină Uniunea Europeană tinerii care provin din mediul rural și cum
se pot dezvolta ei din punct de vedere personal și profesional participând la proiecte cu finanțare europeană, cum își pot continua
studiile și obține un loc de muncă în oricare stat al Uniunii.
În
ambele
localități, informațiile prezentate au stârnit interesul celor
Titlu
articol secundar
prezenți, de aceea au adresat multe întrebări echipei. Pentru a vedea și fizic rezultatele proiectelor cu finanțare europeană, ei au
primit din partea centrului materiale promoționale: agende, tricouri,
pixuri, sacoșe și altele, toate imprimate cu sigla EUROPE DIRECT
Târgoviște.
Echipa le mulțumește pentru participare și îi invită să vină la bibliotecă pentru a învăța cât mai multe
lucruri noi în mod nonformal!
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La EUROPE DIRECT Târgoviște, Moș Crăciun
a venit cu daruri pentru voluntarii și colaboratorii cei mai activi
Anul 2014 a fost un an plin de activități nonformale și reușite la EUROPE DIRECT
Târgoviște. Echipa a fost foarte activă și a călătorit în toate colțurile județului, ducând
informația europeană către toate categoriile de public. Nu au lipsit nici evenimentele
pentru publicul larg, la care au participat un număr mare de persoane de toate vârstele:
Ziua Europei, Ziua Internațională a Copilului, școala de vară pentru copii și tineri și altele.
Pentru toate aceste activități, tinerii voluntari au muncit foarte mult și de aceea, la
finalul anului, au cules roadele. În data de 19 decembrie, la Biblioteca Județeană „Ion
Heliade Rădulescu” a avut loc Gala Voluntarilor și colaboratorilor EUROPE DIRECT
Târgoviște, eveniment în cadrul căruia au fost premiați voluntarii, bibliotecarii din județ
care administrează punctele de informare europeană în comunitatea lor și colaboratorii
centrului (reprezentanți ai instituțiilor de învățământ și ONG-urilor din județ).
Tinerii din echipa EUROPE DIRECT au primit diferite premii şi diplome pentru activitatea de voluntariat din 2014 însoțite de suplimente descriptive care menționează
abilitățile și cunoștințele dobândite în timpul desfășurării acestei activități, iar partenerii
au primit diplome și adeverințe de voluntariat. Acestea le-au fost oferite de invitatulsurpriză: Moș Crăciun! Cu toții s-au bucurat de un spectacol de colinde oferit de partenerul nostru Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” Târgoviște şi...de voluntari.
EUROPE DIRECT Târgoviște le mulțumește tuturor pentru participare și implicare și îi
invită să fie la fel de activi și în 2015!
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SĂ DESCOPERIM ÎMPREUNĂ EUROPA!
Reuniune interculturală la Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte
În vederea promovării bunelor relaţii dintre bibliotecile din Europa, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa a primit
vizita unei delegaţii formate din bibliotecari şi reprezentanţi ai Asociaţiei Bibliotecarilor
din Turcia. Evenimentul a cuprins vizitarea Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu
Dâmboviţa, prezentarea centrului european, a activităţilor desfăşurate de către voluntarii săi precum şi o parte a proiectelor dedicate şi implementate de tineri, în marea lor
majoritate liceeni. De asemenea, au avut loc prezentări realizate de tineri voluntari, dar
şi vizitarea Bibliotecii Comunale Gura Ocniţei – punct de informare europeană. Aici
membrii delegaţiei turce au fost primiţi de voluntari care activează în cadrul Bibliotecii
Comunale Gura Ocniţei (unii dintre ei asigurând deschiderea permanent a filialei bibliotecii din satul Săcuieni), bibliotecara şi primarul localităţii. Toţi cei prezenţi au primit surprize care au constat în broşuri şi pliante dăruite gratuit de Comisia Europeană,
materiale al căror scop primordial este acela de a informa despre oportunităţile pe care
Uniunea Europeană le pune la dispoziţia tuturor categoriilor de public.
De asemenea, a fost prezentat modul în care Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
lucrează cu bibliotecile din judeţ – puncte de informare europeană.
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Ofensiva investițiilor UE: vicepreședintele
Katainen lansează un turneu care are ca
temă centrală investițiile
Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică,
investiții și competitivitate, a lansat un turneu prin 28
de țări. Acest turneu își propune să promoveze Planul
de investiții al UE, în valoare de peste 300 miliarde de
euro, și să explice noile oportunități apărute pentru guverne,

investitori,

autoritățile

întreprinderi,

regionale,

sindicate

dar
și

și

pentru

comunități.

Vicepreședintele Katainen a declarat:
„Mesajul nostru este foarte clar: depunem eforturi astfel încât, peste foarte puțin timp,
noi investiții să devină disponibile pentru proiecte antreprenoriale, întreprinderi nou
înființate, pentru investiții în infrastructură, cum ar fi transporturile sau internetul în
bandă largă, și pentru noi școli și spitale, care au nevoie stringentă de lichidități. De
asemenea, pornim la drum pentru a valorifica puternicul sprijin politic pe care l-am
primit deja și pentru a explica publicului și sectorului privat în ce mod se pot implica.”
Turneul debutează în România, unde vicepreședintelui i se va alătura dna Corina
Crețu, comisarul pentru politicVicepreședintele Katainen se va întâlni cu prim-ministrul
Victor Ponta, cu președintele ales Klaus Iohannis, cu președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu, precum și cu miniștri și membri ai parlamentului. El va participa, împreună cu guvernatorul Băncii Naționale a României, la conferința intitulată „Stimularea
investițiilor în Europa” (An investment boost to Europe), pentru a promova această
oportunitate pentru aproximativ 100 de potențiali investitori și întreprinderi.
De asemenea, vicepreședintele va participa, la Academia de Studii Economice din
București, alături de studenți și reprezentanți ai mediului academic, la o dezbatere
privind viitorul UE.
Dl Katainen va inaugura și Gala Fondurilor Structurale, un eveniment care recompensează proiecte, finanțate de UE, cu efecte benefice pentru viața comunităților cărora li
se adresează.
Șederea sa la București se va încheia cu o vizită la Microelectronica, o societate privată
de cercetare și de producție de leduri pentru constructorii de automobile, al cărui
proiect LuminaLed este finanțat din fonduri europene.
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Vizita din România va fi urmată de vizite în Italia și Germania în luna ianuarie, în
Spania, Croația, Republica Cehă și Marea Britanie în februarie, precum și în Franța în
martie. Obiectivul este ca vicepreședintele să viziteze toate cele 28 de state membre
ale UE până în octombrie 2015, dar și unele țări din afara UE, pentru a promova planul
de investiții.
Programul va fi adaptat pentru a aborda nevoile investiționale specifice ale diferitelor
state membre. Vicepreședintele va discuta planul de investiții nu doar cu autoritățile
naționale, regionale și locale, ci și cu reprezentanți ai comunității de afaceri, ai sindicatelor, ai mediului academic și ai studenților, precum și cu potențiali investitori. El va vizita,
de asemenea, proiecte care beneficiază de finanțare din partea UE și va discuta
oportunitățile oferite de acest plan.
Țările care urmează să fie vizitate

Context
Turneul va acoperi cele trei direcții ale planului de investiții al UE:
(1) Mobilizarea finanțării investițiilor. Scopul este de a oferi potențialilor investitori
(din sectorul public și privat), precum și celor care doresc să beneficieze de finanțare în
viitor, informații practice privind funcționarea noului Fond european pentru investiții
strategice (FEIS) și modalitățile de participare. Bucurându-se de un sprijin politic puternic din partea statelor membre și a Parlamentului European, noul Fond european pentru
investiții strategice ar putea fi finalizat în iunie 2015, finanțarea fiind pusă la dispoziția
proiectelor în toamna anului 2015. Pentru IMM-uri, finanțarea ar putea fi disponibilă
chiar mai devreme, ca urmare a consolidării actualului Fond european de investiții.

Slogan sau moto firmă
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(2) Noua rezervă de proiecte. În urma examinării de către experți independenți, în
cadrul planului de investiții se va crea o rezervă de proiecte fiabile și viabile, care să
prezinte interes pentru investitori. Turneul va oferi informații cu privire la modul în care
părțile interesate, inclusiv statele membre, regiunile sau promotorii de proiecte, pot
depune proiecte spre examinare, precum și cu privire la serviciile care urmează să fie
oferite de noul centru de asistență tehnică pentru a garanta că proiectele sunt bine
structurate și că se respectă cerințele de reglementare.
(3) Reforme ale cadrului de reglementare. Turneul va obține, la nivelul UE și la nivel
național, sprijin politic în vederea unor reforme ale cadrului de reglementare care sunt
esențiale pentru eliminarea barierelor din calea investițiilor, pentru deschiderea de noi
oportunități de investiții (de exemplu, în sectorul digital, energetic și al piețelor de capital) și pentru modificări permanente ale mediului de investiții din Europa.
Persoane de contact:
Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Primele trei programe de dezvoltare rurală
au undă verde
Comisia Europeană a aprobat primele trei dintre cele 118 programe de dezvoltare rurală
(PDR-uri) vizând îmbunătățirea competitivității agriculturii UE, protecția mediului rural și
a climei, precum și consolidarea structurilor economice și sociale ale comunităților rurale
în perioada de până în 2020. Desfășurându-se fie la nivel național, fie la nivel regional,
cele 118 programe multianuale sunt susținute, în perioada 2014-2020, printr-o finanțare
totală de 95,6 miliarde
euro din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și vor atrage finanțări naționale, regionale și private suplimentare Pe lângă programele aprobate astăzi – PDR-urile naționale pentru Danemarca,Polonia și Austria – alte
6 programe [1] vor fi adoptate până la sfârșitul anului, ceea ce înseamnă că vor fi verificate programe în valoare de peste 20 miliarde de euro.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat:


„Zonele noastre rurale — împreună cu sectorul agricol și multe alte tipuri de
activități care se desfășoară acolo — ne oferă locuri de muncă, oportunități de odihnă și recreere, frumusețe naturală și locuri plăcute în care să putem trăi și munci.
Însă aceste zone au nevoie de sprijin pentru a se putea dezvolta la potențialul lor
maxim.
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Următoarea generație de programe de dezvoltare rurală va oferi această asistență.
Astăzi am aprobat primele 3 programe, săptămâna viitoare urmând să aprobăm încă 6,
ceea ce reprezintă aproximativ 22 % din cheltuielile pentru dezvoltarea rurală din bugetul UE. Estimăm că programele care acoperă aproape o treime din finanțare vor fi verificate până de Paște”.


Unul dintre cele mai importante puncte forte ale conceptului de dezvoltare rurală
constă în faptul că avem 6 priorități principale, însă este la latitudinea fiecărui stat
membru sau a fiecărei regiuni să elaboreze programe adaptate situației sale. Iar
astăzi putem vedea exemple bune în acest sens: programul polonez vizează să
creeze peste 22 000 de locuri de muncă, să ofere sprijin pentru investiții unui număr de aproximativ 200 000 de exploatații agricole și să stabilească aproximativ
1 800 de grupuri de producători.







În Danemarca, putem observa un accent deosebit pe stimularea inovării, cu obiectivul creării unui număr de aproape 1000 de „locuri de muncă verzi”, măsuri pentru
dublarea suprafeței dedicate agriculturii ecologice și investiții în practici agricole
ecologice.
În Austria, se acordă o prioritate deosebită aspectelor legate de mediu și climă:
obiectivul este ca peste 80% din terenul agricol să fie gestionat astfel încât să se
protejeze și să se îmbunătățească biodiversitatea, iar peste 600 000 de agricultori
să aibă oportunități de formare, în vreme ce aproximativ jumătate din populația
rurală ar trebui să beneficieze de servicii îmbunătățite cum ar fi internetul în bandă
largă de mare viteză.
Așa cum am văzut în Irlanda, țara mea natală, un sector agricol dinamic și modern
poate constitui un motor al creșterii economice și al creării de locuri de muncă, în
special în zonele rurale. Programele lor de dezvoltare rurală, susținute prin fonduri
UE, reprezintă pentru statele membre și pentru regiuni instrumentul adecvat pentru a exploata acest potențial.”

Istoricul dosarului
Dezvoltarea rurală este al doilea așa-numit pilon al Politicii agricole comune, furnizând
statelor membre un pachet de finanțare UE, care este gestionat la nivel național sau regional în cadrul programelor multianuale cofinanțate. În total, sunt prevăzute 118 programe în toate cele 28 de state membre.
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Noul Regulament privind dezvoltarea rurală pentru perioada 2014-2020 abordează șase
priorități economice, de mediu și sociale, iar programele includ obiective clare care stabilesc realizările urmărite. În plus, pentru a coordona mai bine acțiunile și pentru a maximiza sinergiile cu alte fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), s-a
convenit cu fiecare stat membru un acord de parteneriat în care se prezintă strategia
generală pentru investiții structurale finanțate de UE.
[1] Următoarele planuri naționale sunt prevăzute pentru adoptare înainte de finalul anului 2014: Finlanda (continentală); Portugalia Continente; și 4 din Germania (cadrul
național, rețeaua rurală germană și programele regionale pentru Sachsen și SachsenAnhal).
Persoane de contact:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Un nou început: planul de lucru al Comisiei
Europene pentru locuri de muncă, creștere
economică și investiții
Comisia Europeană și-a adoptat programul de lucru pentru 2015. Acesta definește
acțiunile pe care Comisia intenționează să le adopte în următoarele 12 luni pentru a produce o schimbare reală în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, creșterea
economică și investițiile și pentru a genera beneficii concrete pentru cetățeni. Programul
este o agendă pentru schimbare.
Cetățenii își doresc ca UE să intervină mai puțin în viața de zi cu zi, în special în situațiile
în care statele membre sunt mai în măsură să acționeze și să ofere soluții. Cetățenii
așteaptă ca UE să contribuie la soluționarea marilor provocări economice și sociale, cum
ar fi combaterea șomajului și îmbunătățirea competitivității. Aceștia așteaptă ca UE să fie
mai deschisă privind măsurile pe care le ia și modul în care face acest lucru. Adoptarea
programului de lucru este un bun punct de plecare, întrucât prezintă în mod transparent
atât lucrurile pe care UE le va face, cât și cele pe care nu le va face în 2015.
Președintele Jean-Claude Juncker a declarat: „Actuala Comisie a fost aleasă pe baza
unui mandat politic clar: cele zece priorități stabilite în orientările noastre politice. Programul de
lucru pe care îl prezentăm astăzi transpune cele
zece priorități în primele rezultate concrete.
Cetățenii așteaptă ca UE să contribuie la
soluționarea marilor provocări economice și sociale. Ei își doresc, totodată, ca UE să intervină
mai puțin în situațiile în care statele membre
sunt mai în măsură să ofere soluția potrivită.
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Acesta este motivul pentru care ne-am angajat să aducem o schimbare și să conducem o
Uniune Europeană mai solidă și mai ambițioasă în privința chestiunilor majore, dar
mai discretă și mai modestă în privința chestiunilor minore.”
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Programul pe care îl prezentăm
este o foaie de parcurs menită să relanseze activitatea Europei, pe baza unor priorități
clare. 2015 va fi anul în care vom pune în practică planul de investiții anunțat care va
stimula economia europeană, vom spori oportunitățile oferite de piața digitală unică
pentru întreprinderi și cetățeni, vom lansa Uniunea Europeană a energiei și vom
prezenta o nouă agendă europeană echilibrată privind migrația.
Trebuie să punem lucrurile în ordine pentru ca eforturile politice să se poată concentra
asupra unor priorități reale: am analizat fiecare propunere în curs de dezbatere în
cadrul instituțiilor UE și am decis dacă dorim să o menținem, să o modificăm sau să o
retragem. Dorim rezultate pe teren; așadar, în cazurile în care este clar că asupra
propunerilor existente nu se va ajunge la un acord care să răspundă obiectivelor noastre, vom propune abordări alternative. Astfel, ne vom asigura că Uniunea noastră se
concentrează atât pe aspectele care sunt cu adevărat importante, cât și pe obținerea
de rezultate concrete pentru cetățeni. De data aceasta lucrurile stau cu adevărat altfel.”
Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 stabilește 23 de noi inițiative propuse de Comisia Juncker în urma orientărilor politice prezentate Parlamentului European și 80 de
propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice din
motive politice sau tehnice. Programul de lucru prezintă acțiunile specifice pentru care
Comisia va obține rezultate în 2015. În plus, în multe domenii, Comisia va continua totodată să depună toate eforturile pentru a se asigura că politicile și reglementările existente sunt adecvate scopului, dau rezultate concrete pe teren și sunt puse în aplicare în
mod corespunzător.
23 de noi inițiative pentru a aduce o schimbare pozitivă
Programul adoptat prezintă 23 de inițiative pe care Comisia se angajează la nivel politic
să le realizeze în 2015. Această listă de priorități, etalată de-a lungul a 12 luni, se
concentrează asupra obiectivelor majore, cum ar fi crearea de locuri de muncă,
creștere economică și investițiile, conform celor zece priorități formulate în orientările
politice

ale președintelui Juncker.

În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015:


un plan de investiții pentru Europa: măsurile legislative care vor fi adoptate în
urma planului anunțat luna trecută, menite să deblocheze investiții publice și private în economia reală în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în următorii trei
ani;
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un ambițios pachet de măsuri privind piața unică digitală: crearea condițiilor
pentru o economie și o societate digitale dinamice prin completarea mediului de reglementare a telecomunicațiilor, modernizarea normelor privind drepturile de autor,
simplificarea normelor pentru achizițiile online și digitale efectuate de consumatori,
creșterea securității cibernetice și raționalizarea digitizării;

primii pași către o Uniune Europeană a energiei: asigurarea securității
aprovizionării cu energie, o mai mare integrare a piețelor energetice naționale, diminuarea cererii Europei în materie de energie și reducerea emisiilor de dioxid de
carbon din mixul energetic;

o abordare mai echitabilă privind impozitarea: un plan de acțiune privind eforturile de combatere a evaziunii și fraudei fiscale, care să includă măsuri la nivelul
UE menite să asigure trecerea la un sistem pe baza căruia țara în care sunt generate profiturile să fie și țara în care se percepe impozitul, precum și un schimb automat de informații privind deciziile fiscale și stabilizarea bazelor fiscale ale
societăților;

o agendă europeană privind migrația: dezvoltarea unei noi abordări în materie
de migrație legală cu scopul de a transforma UE într-o destinație atrăgătoare pentru persoanele talentate și competente, îmbunătățirea gestionării migrației în UE
prin intensificarea cooperării cu țările terțe, a solidarității dintre statele membre și a
combaterii traficului de persoane;

o uniune economică și monetară aprofundată: continuarea eforturilor de promovare a stabilității economice și de atragere a investitorilor în Europa.
Lista completă a celor 23 de inițiative noi din cadrul fiecăruia dintre cele 10 domenii pri

oritare de politică poate fi consultată în anexa 1.
Aplicarea discontinuității politice
La pregătirea programului de lucru, Comisia a examinat aproximativ 450 de propuneri
pentru care în prezent se așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului și propune să retragă sau să modifice 80 dintre acestea. Se propune retragerea
unora dintre acte deoarece acestea nu corespund priorităților noii Comisii. Însă în numeroase cazuri, Comisia își reiterează angajamentul ferm față de obiectivele urmărite;
cu toate acestea, propunerile sunt inutile dacă sunt uitate pe o masă de negocieri sau
dacă esența lor va fi diluată în cursul negocierilor astfel încât nu își vor mai putea atinge
scopul inițial. În aceste situații, Comisia va propune noi modalități, mai eficiente, de realizare a acestor obiective. Comisia va aștepta opiniile Parlamentului European și ale
Consiliului cu privire la aceste propuneri înainte de a le retrage oficial.
Lista completă a propunerilor pentru care se preconizează retragerea poate fi consultată în anexa 2.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a explicat: „Dorim
să obținem rezultate concrete. Actuala Comisie este de acord că
Europa trebuie să fie ambițioasă, inclusiv în ceea ce privește
standardele sociale și de mediu. Dar ar fi inutil ca instituțiile UE
să piardă timp și energie cu propuneri care nu au nicio șansă de
a fi adoptate; acest lucru nu ne va permite să obținem rezultatele dorite pe teren.
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Așadar, ori de câte ori este cazul, vom propune alte modalități mai eficace pentru a atinge obiectivele noastre comune. "
Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare
Programul de lucru pentru 2015 reflectă angajamentul consolidat al Comisiei față de o
mai bună legiferare, pornind de la programul privind o reglementare adecvată și
funcțională, care vizează reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare,
fapt care contribuie la crearea unui mediu favorabil investițiilor. Colegiul comisarilor a
identificat o serie de propuneri și de acte legislative existente care vor fi revizuite și
modificate pentru ca acestea să funcționeze mai bine pentru cetățenii și întreprinderile
din Europa. Se vor depune, de asemenea, eforturi de simplificare, de exemplu în ceea
ce privește politica agricolă comună.
Lista completă a propunerilor REFIT poate fi consultată în anexa 3.
Context
Pentru prima dată, Comisia a lucrat în dialog cu Parlamentul European și cu statele
membre pentru a obține sprijinul acestora pentru programul său de lucru înainte de a-l
prezenta. Comisia consideră că propunerile sunt utile doar dacă acestea sunt adoptate,
acceptate și puse în aplicare în mod adecvat pe teren, astfel încât sprijinul colegiuitorilor este absolut necesar.

Persoane de contact
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile
Orientările politice ale președintelui Juncker
Pagina de internet a Programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2015
Pagina de internet "Comisia Europeană la lucru”
Programele de lucru anterioare ale Comisiei Europene și documente de referință
Pagina de internet a programului REFIT al Comisiei Europene
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Sprijin UE de 485 de milioane de euro pentru 328 de cercetători de elită aflați la
începutul carierei
Consiliul European pentru Cercetare (CEC) a selectat 328 de oameni de știință de nivel înalt care vor
beneficia de prestigioasele sale granturi pentru
cercetători aflați la începutul carierei, în valoare de
până la 2 milioane de euro fiecare. Suma alocată 485 de milioane de euro - contribuie la sprijinirea,
în Europa, a unei noi generații de oameni de știință
de elită , pentru a dezvolta așa-numita „cercetare
fundamentală”: proiecte de cercetare ambițioase, cu grad ridicat de risc și rezultate concrete valoroase din orice domeniu. Proiectele selectate acoperă o gamă largă de teme,
printre care articolele de îmbrăcăminte din textile electronice alimentate cu căldura corpului, detectarea bacteriilor prin miros, „competența în materie de toxicitate” din industria petrochimică, originile raționalității umane, combaterea inflamațiilor legate de cancer, precum și optimizarea designului interfețelor cu utilizatorul.
Citiți aici

despre unele dintre proiectele selectate.

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „Cercetarea
de vârf este indispensabilă pentru a crea inovarea și creșterea de mâine. Prin granturile
destinate cercetătorilor aflați la începutul carierei, Consiliul European pentru Cercetare
promovează generația viitoare de oameni de știință de elită, oferindu-le posibilitatea de
a-și pune în valoare curiozitatea științifică și de a-și asuma riscuri. Pentru a fi în avangardă, Europa are nevoie de acest spirit îndrăzneț și are nevoie să investească în
tinerele talente.”
În acest an, se acordă granturi unor cercetători cu 38 de naționalități diferite, care lucrează în 180 de instituții din întreaga Europă. În ceea ce privește instituțiile
gazdă, Germania

(70 de

granturi) și

Marea

Britanie

(55 de

granturi)

sunt

în

frunte, urmate de Franța (43) și Olanda (34). Ceilalți cercetători lucrează în Austria,
Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Norvegia,
Portugalia, România, Serbia, Spania, Suedia și Turcia, dar există și un proiect CERN în
Elveția. Aproximativ 40 de cercetători sunt de naționalitate neeuropeană; de exemplu,
printre beneficiarii granturilor se numără cercetători din America de Nord și de Sud, din
Asia, din Australia, din Noua Zeelandă și din Rusia. Mulți dintre aceștia sunt deja
stabiliți în Europa.
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Există, de asemenea, 18 cercetători care vin în Europa special pentru a-și realiza proiectele finanțate de CEC, inclusiv 13 europeni care se întorc acasă, precum și oameni de
știință care se mută din Australia și America de Nord în Europa. Această situație este în
concordanță cu misiunea CEC de a atrage în Europa mai mulți cercetători excelenți.
Vârsta medie a cercetătorilor selectați este de aproximativ 35 de ani.
Context
Această a șaptea ediție a concursului de granturi pentru cercetătorii aflați la începutul
carierei este prima care se desfășoară în cadrul programului Orizont 2020 al UE. Concursul a atras 3 273 de cereri, dintre care 10% au fost acceptate. Dintre beneficiarii
granturilor, 143 activează în domeniul „științe fizice și inginerie”, 124 în domeniul „științe
ale vieții” și 61 în domeniul „științe sociale și umaniste”. În acest an, proporția femeilor
în rândul beneficiarilor a crescut la 33%, față de 30% anul trecut.
Granturile CEC pentru cercetători aflați la începutul carierei sunt acordate cercetătorilor
de orice naționalitate cu o experiență de 2-7 ani după finalizarea doctoratului (sau
echivalent) și cu o evoluție foarte promițătoare a carierei lor științifice. Cercetarea trebuie să se desfășoare într-o organizație de cercetare publică sau privată cu sediul întrunul dintre statele membre ale UE sau în țările asociate. Finanțarea (maximum 2 milioane de euro per grant) este furnizată pe o perioadă de până la cinci ani.
Persoane de contact
Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Pagini Utile
Exemple de proiecte finanțate în cadrul ultimului concurs de atribuire de granturi CEC
destinate cercetătorilor aflați la începutul carierei:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/
Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf
Statistici ale ultimului concurs de atribuire de granturi CEC destinate cercetătorilor
aflați la începutul carierei:
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf
Lista tuturor cercetătorilor selectați în funcție de țara în care se găsește instituția
gazdă (în ordine alfabetică în cadrul fiecărei grup național):
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/
erc_2014_stg_results_all_domains.pdf
Pagina de internet a CEC
Pagina de internet Orizont 2020
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DE LA EURODESK PRIMIM:
Termene limita
Acest instrument afiseaza datele limita de depunere a proiectelor, pentru urmatoarele trei
luni, pe programele europene cuprinse in baza de date.
23 dec 2014
PROGRESS (2007-2013) - Program pentru ocuparea fortei de munca
si solidaritate sociala
Apăsați CTRL+CLIK pentru a urma linkul

1 ian 2015

Bursele Google Europe pentru studenții cu dizabilitați

4 ian 2015 Cursuri de formare - European Railway Agency
5 ian 2015

Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agrara comuna

6 ian 2015 Stagii la Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA)
12 ian 2015

"Europa ta, parerea ta" 2015 - Implica-te azi!

13 ian 2015
Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie
15 ian 2015
Programul de burse Bogliasco
20 ian 2015
Vulcanus in Japonia
23 ian 2015
Concursul internațional de eseuri școlare și dezbatere 2015
25 ian 2015
Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
30 ian 2015
Premiul Tanarul Cercetator al Anului 2015
31 ian 2015
Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)
31 ian 2015
Stagii de practica la Banca Mondiala
31 ian 2015

Stagii la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC)
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Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni

3 feb 2015 Axa Progress a Easi (2014-2020) - Programul UE pentru ocuparea forței de munca și inovare
sociala
4 feb 2015

Mobility project for youth workers with Erasmus+

4 feb 2015

Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri prin Erasmus+

4 feb 2015
4 feb 2015

Proiecte Eramus+ de mobilitate pentru tineri - Serviciul European de Voluntariat
Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si tineretului

4 feb 2015 Erasmus+ Actiunea-cheie 3 - Dialog Structurat
15 feb 2015
Stagii de traducere la Parlamentul European
24 feb 2015

Sprijin pentru reforma politica - Initiative prospective in cadrul Erasmus+

26 feb 2015
Catedrele Jean Monnet - Erasmus+
28 feb 2015

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

1 mar 2015 Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie
1 mar 2015
Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)
4 mar 2015

Erasmus+KA1-Proiecte de mobilitate pentru studentii de invatamant superior

4 mar 2015

Erasmus+Key Action 1 - Programe de master comun pentru studentii internationali

4 mar 2015
4 mar 2015

Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru staff universitar
Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru Educatie vocationala
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