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Comisia Europeană a anunțat marți, 20
octombrie, că programul Erasmus + va
beneficia în 2016 de un buget în valoare
de 2,2 miliarde de euro. Acești bani sunt
destinați finanțării de oportunități pentru
aproximativ 600.000 de tineri care vor
participa la programe internaționale de educație, formare, voluntariat și schimburi
de experiență. De asemenea, aproximativ 200.000 de profesori, educatori și reprezentanți ai tinerilor vor beneficia de oportunități
suplimentare
pentru
a-și
continua
dezvoltarea
profesională.Comisarul european pentru educație, cultură, tineret și
sport, Tibor Navracsics, a declarat:"Programul Erasmus+ oferă
oportunități incredibile pentru o gamă largă de oameni și proiecte –
schimburi de experiență pentru studenți și profesori, acțiuni ale tinerilor, stagii, activități sportive sau proiecte care le combină pe
toate acestea și multe altele. Sunt mândru că vom avea 2,2 miliarde de euro în 2016 pentru sprijinirea a mii de idei extraordinare,
care vor ajuta la crearea unei atmosfere mai deschise în sălile de
clasă, vor sprijini creativitatea tinerilor și ne vor ajuta la construirea
unei societăți mai tolerante."
Context
În 2016, programul Erasmus+ se concentrează asupra susținerii
proiectelor concepute pentru creșterea nivelului de incluziune în sisTitlu articol secundar
temele de educație și formare, pentru promovarea diversității tot
mai mari din sălile de clasă din Europa și pentru combaterea riscului
de radicalizare a tinerilor.
Instituțiile și persoanele interesate de participarea în program sunt
invitate
să
consulte
Apelul
general
pentru
propuneri
(2016) și Ghidul programului.
Persoane de contact:
Nathalie Vandystadt – Tel.: +32 229 67083;
Marie Frenay – Tel.: +32 229 64532)
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Acces mai ușor la Fondurile structurale și
de investiţii europene: Grupul la nivel înalt
pentru simplificare elimină blocajele
Grupul la nivel înalt pentru simplificare, lansat de
Comisia Europeană în luna iulie, s-a reunit pentru
prima dată la Bruxelles în data de 20 octombrie.
Președintele Grupului, fostul vicepreședinte al
Comisiei Europene Siim Kallas, șinoii săi membri, sau întâlnit cu vicepreședintele pentru buget al
Comisiei Europene, Kristalina Georgieva, precum și
cu comisarii europeni Corina Crețu (politică regională) și Marianne Thyssen (afaceri sociale, ocupare,
competențe și mobilitatea forței de muncă).
În conformitate cu inițiativa Comisiei intitulată "Un buget al Uniunii axat pe rezultate" și
cu eforturile în domeniul unei mai bune reglementări, Grupul își propune, să reducă
sarcina administrativă a beneficiarilor care accesează și utilizează cele cinci Fonduri
structurale și de investiții europene.
Comisarul European pentru Politică Regională, Corina Crețu, a declarat: "Sunt încântată
să îi întâlnesc astăzi pe noii membri ai Grupului la nivel înalt pentru simplificare; cunoștințele lor sunt valoroase în vederea identificării soluțiilor concrete pentru facilitarea
accesului beneficiarilor la fondurile Uniunii. Cu cât beneficiarii vor primi mai rapid ajutorul nostru, cu atât mai repede vom vedea impactul asupra creșterii economice și al locurilor de muncă. Întâlnirea de astăzi a stabilit deja un plan de lucru cu rezultate cheie
în următorii doi ani; Grupul va publica primele sale concluzii anul viitor. Între timp, activitatea sa se va reflecta în dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune".În anii 2015
și 2016, Grupul la nivel înalt pentru simplificare va elimina blocajele de natură administrativă în ceea ce privește accesul la Fondurile structurale și de investiții europene și va
promova bunele practici în următoarele domenii:
- sporirea utilizării procedurilor electronice (e-cohesion) și a modalităților mai simple de
rambursare a costurilor;
- facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare;
- combaterea practicii de gold-plating, prin care se adaugă condiții și cerințe administrative suplimentare la nivel național sau regional. De asemenea, grupul va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește aplicarea practică a măsurilor de simplificare
prevăzute de regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene pentru
perioada 2014-2020. În 2017, Grupul de lucru la nivel înalt se va concentra pe cadrul
financiar post-2020; raportul său final va fi unul din elementele cheie ale reflecției pe
marginea viitorului politicii de coeziune.
Context
Grupul, condus de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene Siim Kallas, este format
din 12 experți independenți selectați în baza cunoștințelor lor despre Fondurile structurale și de investiții europene și despre reducerea sarcinilor administrative. Pentru a
aborda simplificarea din toate perspectivele, Grupul se va întâlni și cu reprezentanții altor instituții europene.
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Activitatea Grupului la nivel înalt pentru simplificare face parte dintro inițiativă mai largă a comisarului Corina Crețu și a Direcției generale pentru politici regionale și urbane (DG REGIO) de a îmbunătăți modul în care statele membre și regiunile
gestionează și investesc fondurile politicii de coeziune.
Pagini Utile
Pagina de internet dedicată politicilor regionale
Pagina de internet a Fondului Social European
Twitter: @CorinaCretuEU@EU_Regional#CohesionPolicy#SimplifyESIF@KGeorgievaE
U@EU_Budget#EUBudget4Results
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, 21 octombrie, un pachet de măsuri concrete ca-

Comisia adoptă primele măsuri pentru
consolidarea zonei euro
re vor consolida Uniunea economică și monetară
(UEM). Pachetul revizuiește semestrul european, inclusiv printr-un dialog democratic consolidat și printro mai bună guvernanță economică în urma instituirii
unor consilii naționale de competitivitate și a unui
consiliu fiscal european; propune reprezentarea unificată a zonei euro în cadrul instituțiilor financiare internaționale, în special FMI; detaliază măsurile necesare în vederea finalizării Uniunii bancare, în special
prin crearea unui sistem european de garantare a depozitelor. Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a
declarat: „Uniunea economică și monetară a Europei are nevoie de o temelie solidă, nu
în ultimul rând pentru a fi mai rezistentă la eventuale șocuri viitoare și pentru a face față
provocărilor globale care ne așteaptă. Astăzi, propunem măsuri concrete pentru îmbunătățirea normelor UE în materie de guvernanță economică, care au fost consolidate ultima
oară în perioada imediat următoare crizei. Normele există, ține doar de noi să le utilizăm
mai eficient. Privind în perspectivă, va trebui ca în următorii doi ani să găsim un consens
pentru modificări mai ample care vor fi necesare pentru finalizarea Uniunii noastre economice și monetare.”
Context
Realizarea unei Uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile este una
dintre cele 10 priorități ale președintelui Juncker enunțate în Orientările sale politice .
„Raportul celor cinci președinți”, prezentat la 22 iunie 2015, constituie baza pentru atingerea acestui obiectiv în următorii zece ani. Raportul a fost întocmit la solicitarea reuniunii la nivel înalt a liderilor din zona euro din octombrie 2014 și a Consiliului European din
decembrie 2014.
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Pagini Utile
Anunţul de presă integral și detalierea pachetului
Pagina de internet a UEM
Raportul celor cinci președinţi
Sumarul raportului

Credite garantate prin Fondul European de
Investiţii pentru antreprenorii români
Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța, Irlanda,
Italia și Spania, au semnat luni, 19 octombrie, un
acord de garantare în valoare de 237 de milioane de
euro cu Fondul European de Investiții (FEI) pentru a
facilita accesul IMM-urilor din aceste țări la surse de
finanțare din piață. Se estimează că acest acord, derulat în cadrul Programului Uniunii Europene pentru
ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI),
va sprijini aproximativ 20.000 de IMM-uri să obțină
credite de finanțare.
Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă,
afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de
muncă, Marianne Thyssen, a declarat: „Îi felicit pe cei

6 furnizori de microcredite din Franța, Irlanda, Țările
de Jos, România și Spania care au semnat acorduri de
garantare pentru a facilita accesul microîntreprinderilor la finanțare. Micro-finanțarea reprezintă un instrument esențial pentru promovarea spiritului antreprenorial și combaterea excluziunii
sociale și financiare. Comisia Juncker s-a angajat să impulsioneze creșterea economică și să creeze locuri de muncă și iată că astăzi prezentăm măsuri concrete în vederea atingerii acestui obiectiv.”
Context

Acordurile au fost semnate, la numai 5 luni de la lansarea inițiativei EaSI, între FEI și
următoarele bănci: Nextebank (România), Qredits Microfinanciering (Țările de Jos),
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Franța), Microfinance Ireland
(Irlanda), PerMicro (Italia) și Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular (Spania).
Persoanele care au dificultăți în a intra pe piața forței de muncă și doresc să își înființeze
propria microîntreprindere sunt în special vizate de cele 6 acorduri de finanțare.
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Persoane de contact pentru presă
Christian WIGAND (+ 32 2 296 22 53)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile
Comunicatul de presă integral
Fondul European de Investiții (FEI)
Programul EaSI
Sprijin din partea UE pentru antreprenoriatul social
Propunerile de proiecte promițătoare, depuse în programul Orizont 2020, dar care nu pot

O ”marcă de excelenţă” pentru proiectele
inovatoare
fi finanțate din cauza limitărillor bugetare, vor beneficia în
viitor de o ”marcă de excelenţă”. Inițiativa a fost prezentată, în data de 12 octombrie, de comisarii europeni Corina
Creţu și Carlos Moedas în cadrul Open Days - Săptămâna
regiunilor și orașelor europene.
Comisarul Corina Crețu a declarat: „În perioada 2014-2020,
pentru a încuraja cercetarea și inovarea se vor folosi investiții
în valoare de 100 de miliarde de euro din cadrul Fondului european de dezvoltare regională, inclusiv peste 32 de miliarde
de euro alocate special pentru sprijinirea IMM-urilor, a întreprinderilor nou-create și a antreprenorilor, aceștia constituind principalele motoare ale
inovării în Europa. Marca de excelență va contribui la identificarea și la sprijinirea proiectelor inovatoare și le va ajuta să se dezvolte și să fie competitive la nivel internațional.”
Comisarul Carlos Moedas a subliniat: „Regiunile UE sunt deja investitori majori în cercetarea și inovarea de calitate din Europa. Prin marca de excelență, ele pot beneficia de
sistemul de evaluare de talie mondială al programului Orizont 2020 pentru a determina
cu ușurință cele mai bune proiecte de pe teritoriul lor care merită sprijinite din fondurile
proprii.” Cu ajutorul ”mărcii de excelență”, regiunile vor putea recunoaște proiectele de
viitor și vor promova accesul lor la alte surse de finanțare, cum ar fi fondurile structurale
și de investiții europene sau alte programe de investiții naționale sau regionale.
În faza pilot, „marca de excelență” va fi acordată întâi propunerilor prezentate de IMMuri în cadrul instrumentului dedicat din programul Orizont 2020. Inițiativa ar putea fi
apoi extinsă pentru a acoperi și alte domenii ale lui.
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Context
„Orizont 2020”, programul UE pentru finanțarea cercetării și inovării în perioada 20142020, oferă aproape 80 de miliarde de euro sub formă de investiții în proiecte ce sprijină competitivitatea economică a Europei. Se preconizează că cel puțin 20% (aproape
9 miliarde de euro) din fondurile alocate domeniilor „Poziție de lider în tehnologiile industriale” și „Provocări societale” vor fi alocate direct IMM-urilor, sub formă de granturi,
inclusiv prin intermediul „instrumentului pentru IMM-uri”.
Persoane de contact pentru presă:
Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Jakub ADAMOWICZ (+32 2 29 50595)
Sophie DUPIN DE SAINT-CYR (+32 2 295 61 69)
Mirna TALKO (+32 2 298 72 78)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile


Întrebări și răspunsuri privind ”marca de excelență”



Pagina dedicată ”mărcii de excelență”



Instrument pentru IMM-uri - Program Orizont 2020



Ghid pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene și ai instrumentelor UE conexe



OPEN DAYS - Săptămâna europeană a regiunilor și a orașelor

Pagina InfoRegio
Twitter: @CorinaCretuEU / @Moedas / @EU_Regional / @EU_ScienceHub /Hashtag:
#RIS3 #smartspecialisation #euopendays #EnergyUnion

România a fost cel de-al 19-lea stat membru vizitat de vicepreședintele Maroš Šefčovič,
în timpul turneului dedicat Uniunii energiei. Discuțiile cu reprezentanții autorităților ro-

România – putere regională în domeniul
energiei
mâne, părților interesate și ai societății civile s-au concentrat pe beneficiile acestui proiect și pe rolul pe care îl
poate juca România pentru punerea sa în practică."România va juca un rol esențial în cadrul Uniunii
Energiei, oferind securitate și previzibilitate atât altor
state membre ale UE, cât și țărilor din afara granițelor
noastre. Consider că România va beneficia enorm de
existența Uniunii Energiei, valorificându-și astfel pe deplin potențialul din punctul de vedere al producției de
energie

Slogan sau moto firmă
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din surse regenerabile și al eficienței energetice", a
declarat vicepreședintele Sfčovič înainte de sosirea
la București.De asemenea, la reuniunea BucharestForum, în secțiunea dedicată strategiei europene de securitate energetică, vicepreședintele
Šefčovič a declarat: "Cred că România poate și
trebuie să-și păstreze rolul de putere regională în
domeniul energiei".
În întâlnirile sale, vicepreședintele Šefčovič a
subliniat următoarele:
- România este aproape de îndeplinirea obiectivelor
stabilite pentru anul 2020;
- exploatarea la maximum a potențialului românesc în domeniul eficienței energetice va
avea ca rezultat reducerea costurilor, investiții crescute și dezvoltarea anumitor sectoare
economice (construcții, de exemplu), în paralel cu crearea de oportunități pentru crearea
de locuri de muncă;
- România poate continua să joace un rol important în regiune, în special prin dezvoltarea
gradului de interconectare, acest lucru putând duce la reducerea dependenței de Rusia, ca
singur furnizor de energie, sau la posibilitatea de a
exporta supraproducția de electricitate pe piețele
europene;
- sprijinul României este important atât pentru
elaborarea și promovarea Uniunii energiei, cât și
pentru punerea în practică a obiectivelor sale.
Context
Uniunea Energiei va asigura Europei energie sigură,
ecologică și la prețuri accesibile. Folosirea judicioasă
a resurselor energetice, combinată cu lupta împotriva schimbărilor climatice, constituie un adevărat
motor pentru crearea de locuri de muncă și creștere
economică, precum și o investiție în viitorul Europei.
Turneul Uniunii energiei va continua în perioada următoare, cu vizite în Belgia, Malta,
Danemarca și Estonia.
Pagini Utile


Discurs al vicepreședintelui Comisiei Europene Maroš Šefčovič la reuniunea BucharestForum



Pagina dedicată Uniunii energiei



Imagini de la întâlnirea cu prim-ministrul României, Victor Ponta, și cu ministrul
Energiei, Andrei Gerea



Comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe al României
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Savurează produsele europene!
În 2016, producătorii agroalimentari europeni vor
avea la dispoziție programe în valoare de111 milioane de euro pentru a găsi noi piețe în afara Uniunii și pentru a promova consumul atât în interiorul, cât și în exteriorul acesteia. Sloganul noii
campanii
este ”Savurează
produsele
europene!”(Enjoy, it's from Europe!). Comisarul UE
pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul Phil
Hogan, a declarat: „Producția agroalimentară europeană deține locul întâi pe piața mondială. Piața
de export a UE, în valoare de 110 miliarde de euro
este creatoare de locuri de muncă și de creștere economică în zonele rurale din întreaga
Europă. Pentru a încuraja acest efort al activităților de export, am plăcerea să vă prezint
acest nou sistem de promovare, care va face ca cele 111 milioane de euro să creeze
oportunități suplimentare pentru producția agroalimentară a UE pe piețe noi și să
sporească prezența noastră pe piețele existente. ”
Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt:

o creștere semnificativă a ajutoarelor destinate campaniilor de informare și
promovare;

rate de cofinanțare UE semnificativ mai mari în comparație cu regimul actual;

punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o mai
bună direcționare a acțiunilor în domeniu;

extinderea domeniului de aplicare a măsurilor prin extinderea categoriilor de beneficiari eligibili sau a gamei de produse, sau prin autorizarea menționării originii și
mărcii produselor, în anumite limite;

simplificarea procedurilor administrative, prin realizarea evaluării și selecției programelor într-o singură etapă;

facilitarea gestionării programelor multinaționale, prin intermediul unui ghișeu unic
al Comisiei, la Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente
(CHAFEA).

Context
Un element-cheie al noii politici de promovare este definirea unui program anual de lucru,
care stabilește prioritățile strategice pentru măsuri de promovare în ceea ce privește produsele, sistemele și piețele vizate, precum și bugetele alocate. Obiectivul este de a avea
o politică dinamică și proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunități de piață și la
nevoile sectorului.
Persoane de contact pentru presă:
Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)
Clemence ROBIN (+32 2 29 52509)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile

Comunicat de presă integral
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Oportunităţi europene pentru tineri
Organizată de Forumul European al Tineretului, împreună cu InternsGoPro și al-

Participă la prima Zi Internaţională a
Stagiarilor
te organizaţii de tineret din întreaga lume, prima Zi Internaţională a Stagiarilori
va avea loc în diferite ţări la data de 10 noiembrie.
Existând situația în care 59% dintre stagiarii din Europa nu sunt plătiți, Ziua Internațională a Stagiarilor 2015 are ca scop autorizarea comunității stagiarilor și obținerea unor
schimbări politice concrete prin evenimente organizate în țări precum Elveția, Belgia,
Franța, Australia sau Statele Unite ale Americii.
La Bruxelles, Ziua Internațională a Stagiarilor va include dezbateri cu membri ai Parlamentului European, angajatori și parteneri sociali, ateliere de lucru cu tinerii și o demonstrație.
Dacă dorești să participi la evenimentul din Bruxelles, te poți înregistra aici.
Te poți face auzit de asemenea prin completarea chestionarului Forumului European al
Tineretului privind stagiile.
Mai multe informaţii: http://www.internsday.org
Ai între 16 și 24 de ani și te afli într-un stagiu de ucenicie în orice ţară din UE?
Prezintă o imagine sau un scurt videoclip de la locul de muncă și ai șansa de a
câștiga premii!
Tot ce trebuie să faci este să postezi pe Facebook, Twitter sau Instagram o singură foto-

Concursul foto-video lovemyapprenticeship
grafie, colaj de fotografii, selfie sau videoclip de maximum 30 de secunde, împreună cu
textul: "Concursul #lovemyapprenticeship". Un juriu va selecta un câștigător din cele mai
populare 10 intrări, în funcție de numărul de like pe Facebook sau Instagram sau favorite
pe Twitter.
Poți câștiga o excursie de două săptămâni în străinătate pentru a face un curs de limbă
străină, pentru a învăța limba engleză, franceză, germană sau spaniolă. Sunt acoperite
cheltuielile de călătorie de până la 500 € și cele de cazare (în cămine școalare sau la o
familie).
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De asemenea, se vor acorda 15 premii la fața locului, inclusiv un băț pentru selfie, un
obiectiv ochi de pește pentru smartphone-uri sau un acumulator. Concursul este organizat de Direcția Generală a Comisiei Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri Sociale și Incluziune.
Data limită: 23 noiembrie 2015, miezul nopţii
Mai multe informații: http://bit.ly/1PRMGIo
Parlamentul European a lansat un apel pentru participare la evenimentul european

Împreună, putem face o schimbare:
Participă la EYE 2016
pentru tineri EYE, care va avea loc între 20-21 mai 2016 la Parlamentul European de
la Strasbourg, Franţa.
EYE 2016 va include un număr mare de activităţi diverse şi variate derulate sub motto-ul
"Împreună, putem face o schimbare", din punct de vedere politic, social şi cultural.
Toate activităţile se vor grupa în jurul a cinci teme principale:
- Război și pace: perspective pentru o planetă pașnică
- Apatie sau participare: agenda pentru o democraţie vibrantă
- Excludere sau acces: măsuri pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor
- Stagnare sau inovare: mediul de muncă în viitor
- Eşec sau succes: căi noi pentru o Europă durabilă.
Cine poate participa?
Tineri europeni din statele membre ale UE, ţările candidate (Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Turcia) şi ţările învecinate (Armenia, Andorra, Algeria,

Azerbaijan, Belarus, Egipt, Elveţia, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Maroc, Moldova, Monaco, Norvegia, Palestina, San Marino, Siria, Tunisia,
Ucraina), cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani.
Cum se face înscrierea:


Înscrierea la eveniment se poate face doar ca grup, format din minimum 10 participanţi. Grupurile pot fi înscrise doar de liderul de grup, care trebuie să aibă vârsta
peste 18 ani şi care va fi responsabil pentru toţi participanţii.



Participarea la acest eveniment - EYE 2016 este gratuită. Cu toate acestea, participanţii trebuie să îşi acopere costurile de transport, cazare şi masă.

Când se face înscrierea:
Până pe 31 decembrie 2015 sau până când se atinge capacitatea maximă a evenimentului (7.000 participanţi).
Toţi participanţii înscrişi vor trebui să participe la activităţile care vor avea loc în luna
martie 2016.

Află mai multe: http://bit.ly/1MdWNX5
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Situaţia tinerilor europeni
Publicat de Comisia Europeană, raportul UE 2015 privind tinerii oferă o imagine completă
a situației tinerilor și modul în care factorii de decizie politică au abordat acest segment
în perioada 2013-2015.
Tinerii sunt generaţia cel mai bine educată
Potrivit raportului, mai puțini tineri abandonează școala în UE. Cu toate acestea, există încă
arii de îmbunătățit: 8,7 milioane de tineri cu
vârste cuprinse între 15-29 de ani sunt șomeri,
13,7 milioane neîncadrându-se în vreun sistem
de ocupare a forței de muncă, educație sau
formare (NEET) și aproape 27 de milioane sunt
expuși riscului de sărăcie sau excluziune.
Tinerii sunt foarte activi
Raportul arată, de asemenea, că tinerii sunt
foarte participativi: nu numai prin mass-media
și prin rețelele de socializare, dar și implicându-se în activități sociale: jumătate dintre tineri sunt membri activi ai unei organizații și
unul din patru a desfășurat activități de voluntariat.
E timpul să se discute problema cooperării
Sprijinirea tinerilor, în special pentru a îi ajuta
să își găsească un loc de muncă, a fost una
dintre prioritățile UE și ale statelor membre din
anul 2013. Cu toate acestea, situația tinerilor
impune acordarea importanței cuvenite procesului de integrare, pentru a permite tuturor să
devină membri activi în societate. Este necesar
să se consolideze legăturile sportului cu educația pentru a crește incluziunea socială,
competențele și potențialul de angajare al tinerilor. Acest lucru necesită o cooperare în
cadrul politicilor și a actorilor pentru o abordare globală. Pentru aceasta tinerii trebuie să
aibă posibilitatea să se facă auziți în procesul politic.
Citește mai mult: http://bit.ly/1OTQWEE
Sursa: Portalul european pentru tineret
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AN VI, NR. 7/2014

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.
Atenţie: Ctrl + Clic pentru a urma linkul

8 nov 2015 Concursul 'European Human Rights Moot Court'
9 nov 2015 Concurs Video SEV
12 nov 2015 Sanatate Publica (2008-2013)
15 nov 2015 Programul Parteneriatului pentru formarea lucratorilor europeni de tineret
15 nov 2015 Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior
15 nov 2015 Stagii de traducere la Parlamentul European
16 nov 2015 Competitia de Videoclipuri Virale Europass 2015
17 nov 2015 Axa Progress a Easi (2014-2020) - Programul UE pentru ocuparea forței de

munca și inovare sociala
28 nov 2015 Stagii de formare la Consiliul Europei
29 nov 2015 Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic
30 nov 2015 Premiile MEDEA
30 nov 2015 Sprijin pentru actiunile de informare privind politica agrara comuna
11 dec 2015 danceWEB - Program european de burse pentru dans contemporan
15 ian 2016 Programul de burse Bogliasco
31 ian 2016 Studii postuniversitare la Institutul Universitar European (IUE)
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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
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