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VALENTINE’S DAY
LA EUROPE DIRECT Târgovişte
Prima zi din anul 2015 când s-au întâlnit noii voluntari de la
EUROPE DIRECT Târgovişte, a început frumos, printr-un joc de
cunoaştere, ,,Povestea numelui,, care are mai multe etape de desfaşurare:

se formează un cerc din scaune;

toţi participanţii se deplasează în afara spaţiului ocupat de
scaune şi, din priviri, aleatoriu, se formează perechi care se
aşează pe scaune;

fiecare îi spune colegului, în timp de 3-4 minute, povestea numelui – cum şi-a primit numele, dacă îi place numele său, ce
reprezintă;

fiecare expune apoi, cu voce tare, povestea pe care a ascultato.
Concluziile exprimate de participanţi au fost următoarele:

a fost mai uşor să ne prezinte altcineva pentru că am scăpat
de stresul propriei prezentări în faţa publicului;

ne-am simţit bine, pentru că ne-am descoperit numele;

cunoşti poveşti interesante despre colegi, pe care în alte condiţii nu le-ai fi putut afla;

ai aflat cât de atent te-a ascultat colegul sau cât de bine ţi-ai
Titlu articol spus
secundar tu povestea numelui;
Aflând povestea numelui colegului, te simţi mai apropiat de el pentru că acum ştii mai multe despre el decât un simplu nume, ca la o
banală cunoaştere, prin strângerea mâinilor şi pronunţarea numelui.Toate acestea sunt avantajele pe care tinerii le-au trăit şi simţit
prin acest joc de cunoaştere.
Activitatea nu s-a oprit aici. A continuat cu un concurs ,,Cel mai
popular voluntar,,. Fiecare voluntar a lipit pe o planşă un plic personalizat în care ceilalţi trebuia să scrie o impresie, un gând, o observaţie, o recomandare. Câştigă cel care găseşte în plic cele mai
multe inimioare. Rămâne la aprecierea fiecăruia dacă face cunoscut
ce a fost scris pe fiecare inimioară.
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Ceea ce a contat a fost faptul că toţi participanţii voluntari au învățat cum să lucreze în echipă şi cum să comunice eficient făcând totul cu plăcere, entuziasm şi dăruire.

Zenovias CIUCĂ, voluntar ED Târgovişte

În vizită la EUROPE DIRECT Târgovişte
În vederea promovării bunelor relaţii dintre instituţii de educație din Europa, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa a primit vizita unei delegaţii formate din elevi şi cadre didactice din mai multe ţări, precum
Polonia, Cehia, Bulgaria, Italia, Germania, Franţa, Lituania şi Portugalia.
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 echipa EUROPE DIRECT pe teme precum Cum îmi găsesc un loc de muncă în UE? Şi cum acţionează instituţiile Uniunii
Europene în interesul cetăţenilor săi.
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Gazda delegaţiei în România a fost Liceul Aurel Rainu Fieni cu care şcoli şi licee din
ţările amintite derulează un proiect Comenius. 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.

Caravana “Ora de informare europeană”
a fost reluată
O dată cu reînceperea cursurilor de către
elevi după o binemeritată vacanţă intersemestrială, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte îşi
reia una dintre activităţile care au aşteptat revenirea copiilor şi tinerilor în şcoli - Ora de informare europeană. Astfel, incepând cu luna
februarie a acestui an vor fi derulate în şcoli şi
biblioteci publice din întreg judeţul activităţi pe
diferite teme europene. De această dată, este
vorba de o temă propusă de partenerii noştri, şi
anume Cultură şi civilizaţie europeană.
Prima săptămână de şcoală a dus caravana EUROPE DIRECT la Liceul Tehnologic Pucioasa. Tema a fost abordată într-un mod
special pentru ca să fie cât mai plăcut primită de adolescenţii – adulţi în devenire. Astfel,
prin joc şi metode aplicate ale educaţiei nonformale tinerii au aflat multe lucruri interesante despre ţările bătrânului continent. Toţi participanţii au primit materiale informative
dăruite gratuit, bineînţeles de...Comisia Europeanpă prin centrul său de informare şi
comunicare EUROPE DIRECT Târgovişte.
Pentru cei care doresc aducerea unor astfel de informatii in comunitatilor lor,
puteţi contacta echipa Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte la numarul de telefon 0345
100581 sau fax 0345100582 sau la adresele de mail:
office@edtargoviste.ro sau
vladut_andreescu@yahoo.com
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Comisarul Crețu dă undă verde pentru
investiții transfrontaliere România –
Bulgaria de 216 milioane de euro
Noul program transfrontalier „Interreg” pentru România și
Bulgaria a fost adoptat astăzi de comisarul european pentru
politica regională Corina Crețu. Acest program va
îmbunătăți condițiile de viață, de studiu și de muncă în cele
15 regiuni de frontieră din România și Bulgaria, sporindu-le
astfel atractivitatea atât pentru turiști, cât și pentru investitori. Valoarea totală a investițiilor din cadrul programului se
ridică la peste 258 de milioane de euro, contribuția Uniunii
Europene fiind de aproape 216 milioane de euro din Fondul
european de dezvoltare regională.
Programul se va concentra pe următoarele cinci priorități:
1. o regiune bine conectată
2. o regiune verde
3. o regiune sigură
4. o regiune incluzivă cu mână de lucru calificată
5. o regiune eficientă
Corina Creţu, comisarul european pentru politica regională, a declarat: „Locuitorii acestor regiuni de frontieră din România și Bulgaria vor beneficia în mod direct de programul
pe care l-am adoptat astăzi. Aceste regiuni constituie o zonă a Europei unde buna colaborare și încercarea de a rezolva problemele comune sunt esențiale. Zona oferă, de
asemenea, oportunități considerabile datorită proximității cu fluviul Dunărea și cu Marea
Neagră. Programul și proiectele aferente vor ajuta comunitățile locale să exploateze
oportunitățile menționate.”
Dumneaei a mai adăugat: "Anul acesta sărbătorim 25 de ani de programe UE de cooperare transfrontalieră și transregională Interreg. Prin urmare, sunt foarte încântată să
anunț lansarea acestui nou program, proiectele noastre de cooperare fiind una dintre
dovezile concrete de acțiune UE."
Câteva rezultate preconizate:
îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre și Marea Neagră în zona transfrontalieră;
crearea unui nou model de utilizare durabilă a patrimoniului natural și cultural din zona
transfrontalieră;

îmbunătățirea gestionării comune și protejării siturilor NATURA 2000;
sporirea capacității de prevenire și gestionare a riscurilor de dezastre în zona transfrontalieră;

integrarea zonei transfrontaliere din punctul de vedere al ocupării și mobilității
forței de muncă;

îmbunătățirea relațiilor de cooperare și a eficienței instituțiilor publice din zona
transfrontalieră.
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Context:

Cele 15 regiuni vizate de programul Interreg V-A România-Bulgaria sunt:



Bulgaria: Vidin, Montana, Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich
România: Constanţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Dolj, Mehedinţi, Olt

Bugetul total alocat programului de cooperare: 258,5 milioane de euro
Contribuția totală a UE (FEDR – Fondul european de dezvoltare regională): 215,7 milioane de euro
Programul este gestionat de Ministerul român al Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice.
Cea de a cincea perioadă de programare a Interreg 2014-2020 dispune de un buget de
10,1 miliarde de euro, reprezentând investiții în cadrul a peste 100 de programe de cooperare între regiuni și partenerii teritoriali, sociali și economici. Bugetul respectiv include, de asemenea, sumele FEDR alocate statelor membre în vederea participării la
programele de cooperare la frontierele externe ale UE, sprijinite de alte instrumente:





60 programe de cooperare transfrontalieră (CTF) – Interreg V-A, de-a lungul a 38
de frontiere interne ale UE. FEDR: 6,6 miliarde de euro.
15 programe transnaționale – Interreg V-B, care acoperă zone de cooperare mai
vaste, precum Marea Baltică, regiunea Alpilor și regiunea Mării Mediterane. FEDR:
2,1 miliarde de euro.
Programul de cooperare interregională (INTERREG VC) și cele 3 programe pentru
constituirea de rețele (Urbact III, Interact III și ESPON) acoperă toate cele 28 de
state membre ale UE. Acestea asigură cadrul necesar schimburilor de experiență
între autoritățile regionale și locale din diferite țări. FEDR: 500 milioane de euro.



12 programe CTF – Interreg-Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA).
FEDR: 242 milioane de euro.



16 programe CTF – Interreg-Instrumentul european de vecinatate (IEV). FEDR: 634
milioane de euro.

Pagini Utile
Interreg V-A România-Bulgaria
Rezumatul programului operațional finanțat din fondurile de coeziune 2014-2020
Cooperarea între regiuni și țări
Cooperarea transfrontalieră europeană
Politica de coeziune și Bulgaria
Politica de coeziune și România
Twitter: @EU_Regional / @CorinaCretuEU #CohesionPolicy #crossborder #interreg
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Comisia dă undă verde pentru 5 miliarde
de euro din Fondul Social European pentru
România
Comisia Europeană a adoptat miercuri, 25 februarie, două dintre programele operaționale ale României, ambele finanțate
prin intermediul Fondului Social European. Este vorba de programul operațional "Capital uman" și de programul
operațional"Capacitate administrativă".
Programul operațional pentru capitalul uman va beneficia
de un volum de fonduri europene de 4,3 miliarde de euro pentru a ajuta cetățenii români, inclusiv tinerii, să își găsească un
loc de muncă, să își îmbunătățească nivelul de educație și de
competențe, precum și pentru a contribui la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, la
promovarea unor servicii sociale mai bune și la eficientizarea instituțiilor de pe piața
muncii. O atenție deosebită este acordată în cadrul acestui program tinerilor, romilor și
populației din mediul rural.
Programul operațional pentru capacitatea administrativă va avea la dispoziție 553
de milioane de euro, pentru a sprijini ameliorarea capacității de reacție a structurilor administrative la nevoile economiei și societății. El are obiectivul de a îmbunătăți eficiența,
transparența și accesibilitatea administrației publice și a sistemului judiciar din România.
Persoane de contact pentru presă:
Christian WIGAND (+32 229-62253)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
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 privind adoptarea programului operațional "Capital
Uman"



[94 KB]

Comunicat de presă integral privind adoptarea programului operațional "Capacitate
administrativă"



[127 KB]

Fondul social european
Urmăriți-o pe Marianne Thyssen pe twitter
Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Comisiei Europene pe tema ocupării forței
de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii

Slogan sau moto firmă
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Indicele economiei și societății digitale
2015: România face progrese, însă e nevoie de eforturi suplimentare
În contextul elaborării unei strategii de unificare a Pieței Digitale europene, una dintre priotitățile echipei Juncker, Comisia Europeană a publicat Indicele economiei și societății
digitale (DESI) 2015, ce prezintă situația din fiecare stat
membru. Raportul relevă faptul că România, deși a înregistrat progrese în sfera digitală, ocupă în continuare ultima
poziție în clasamentul european în ceea ce privește acest
sector.
Principalele direcții de dezvoltare în domeniul pieței unice digitale sunt: conectivitatea,
competențele digitale ale utilizatorilor, utilizarea internetului, digitalizarea serviciilor
publice și integrarea tehnologiilor digitale. Rezultatele înregistrate de România pentru
fiecare dintre aceste direcții sunt sumarizate mai jos.
CONECTIVITATE
Conectivitatea este dimensiunea DESI 2015 în privința căreia România înregistrează cele
mai bune rezultate. Cu un punctaj global în ceea ce privește conectivitatea de 0,49,
România se situează pe locul 20 în rândul țărilor UE. Un procent tot mai important din
populație este abonat la rețele în bandă largă rapide (în prezent 59% dintre abonamentele la internet fix sunt abonamente la conexiuni rapide de internet, față de 54%
în anul 2013 – ceea ce plasează România pe locul 2 din acest punct de vedere). Cu
toate acestea, 10% din gospodăriile din România nu sunt nici acum legate la rețele fixe
în bandă largă și aproape jumătate din gospodării nu au abonamente la rețelele fixe în
bandă largă.
COMPETENȚE DIGITALE
Raportul plasează România pe ultimul loc în clasamentul statelor membre deși, față de
anul trecut, ea a înregistrat ușoare progrese în domeniu. Cu toate acestea, nivelul scăzut
al competențelor digitale (numai 20% dintre români dețin competențe digitale de bază,
România având cel mai mic procent de specialiști TIC – 1,3% – în totalul forței de muncă
din toate țările UE) și al încrederii utilizatorilor (doar 7,7% dintre utilizatorii de internet
folosesc serviciile bancare online și numai 17% fac cumpărături online – cea mai scăzută
rată din toate țările UE) pare să frâneze dezvoltarea economiei digitale.
UTILIZAREA INTERNETULUI
În ceea ce privește activitățile desfășurate online, România se situează tot pe utlimul loc
în rândul țărilor UE. Românii par să manifesteze cea mai mare reticență atunci când trebuie să încheie tranzacții pe internet, acest lucru lăsându-i cu un decalaj de recuperat atât
în ceea ce privește serviciile bancare online, cât și efectuarea de cumpărături online.
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Totuși, românii citesc știri online (70%), ascultă muzică, vizionează filme și joacă jocuri
online (46%), utilizează internetul pentru apeluri vocale sau video (46%) sau prin intermediul rețelelor de socializare (67%) și consultă conținut video prin conexiunile la internet în bandă largă (mai ales prin serviciile de video la cerere — 33%). Interesul manifestat de români pentru cele mai multe dintre aceste activități este mai mare decât în
ansamblul UE.
INTEGRAREA TEHNOLOGIEI DIGITALE
Și în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale de către întreprinderi, România este
pe ultimul loc între țările UE, punctajul său de 0,19 fiind și cel mai mic dintre cele primite
la cele cinci direcții DESI. Întreprinderile din România trebuie să exploateze mai bine
avantajele oferite de comerțul online, de rețelele de socializare și de aplicațiile de tip
cloud. Utilizarea tehnologiilor digitale este un motor important de creștere a
productivității muncii și trebuie să fie consolidată. Procentul întreprinderilor din România
care utilizează tehnologii cum ar fi schimbul electronic de informații (ERP - 21%), facturile electronice (7,2%), serviciile de cloud (2,8%) sau rețelele de socializare (5,9%)
este printre cele mai scăzute din UE. Fără digitalizare și câștigul de eficiență și productivitate obținut în acest mod, șansele de reușită ale întreprinderilor din România în economia
digitală globală vor fi mici.
DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE
În ceea ce privește serviciile publice digitale, România se situează pe locul 24 în rândul
țărilor UE, un rezultat mai bun decât cel obținut anul trecut. Cu toate acestea, utilizarea
serviciilor administrative online este în continuare cea mai scăzută din UE, o situație justificată în parte de nivelul scăzut de dezvoltare a serviciilor publice online. Existența unor
servicii publice moderne, disponibile online într-un mod eficient reprezintă un mijloc de
reducere a cheltuielilor administrației publice și de creștere a eficienței atât pentru întreprinderi, cât și pentru cetățeni. Serviciile publice online disponibile în România sunt printre cele mai puțin sofisticate.

Persoane de contact:
Mina Andreeva – Tel.: +32 229 91382;
Marie Frenay – Tel.: +32 229 64532)
Pagini Utile:




Agenda digitală a Europei
Înregistrarea intervenției vicepreședintelui Comisiei Europene Andrus ANSIP, responsabil pentru Piața unică digital, la forumul Digital4EU






Indicele economiei și societății digitale
Indicele economiei și societății digitale al României - fișa de țară
Comunicatul de presă integral
Înregistrarea intervenției comisarului European Günther OETTINGER, responsabil
pentru economia și societatea digitală, la forumul Digital4EU
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România, printre statele UE cu cele mai
bune performanțe în utilizarea numărului
unic de urgență 112
Potrivit unui raport recent, România se situează
printre statele membre cu cei mai buni timpi de
reacție (sub 10 secunde) și o acuratețe sporită în
localizarea apelanților la numărul unic de urgență
112.
În plus, ea face parte dintre cele 5 state membre
care reprezintă exemple de bună practică în termen de furnizare a datelor necesare pentru
analiza sistemului.
Timpul de reacție mediu este de 3,68 secunde în România și este înregistrat în cazul a
94,63% dintre apelurile la numărul 112. În ce privește localizarea apelanților, doar în 2%
dintre cazuri ea nu este posibilă, acuratețea localizării fiind de
97,20% pentru rețelele de telefonie fixă și de 99,27% pentru cele
de telefonie mobilă. În plus, atât folosirea numărului 112, cât și
localizarea apelantului funcționează și în roaming în cazul
României.
România este unul dintre statele membre UE în care numărul 112
este singurul număr de urgență disponibil.
Pe ansamblul Uniunii, Comisia a făcut apel la toate statele membre să își intensifice eforturile în vederea unei mai bune localizări a
apelanților, precum și pentru facilitarea accesului la acest număr
persoanelor cu dizabilități. De asemenea, ea a îndemnat statele
membre cu deficiențe în domeniu să își
îmbunătățească atât performanțele, cât și modul
de monitorizare a lor, în ceea ce privește timpul
de reacție.

Pagini Utile


Comunicatul de presă integral (în engleză)



Raport privind implementarea numărului unic de urgență 112 la nivel european



Ziua europeană a numărului unic de urgență 112
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Spune-ți părerea despre viitoarea Uniune a
piețelor de capital
Comisia a lansat în 18 februarie 2015, o consultare publică,
sub forma unei cărți verzi pe tema Uniunii piețelor de capital.
Consultarea durează trei luni, iar pe baza rezultatelor ei va fi
elaborat un plan de acțiune destinat să contribuie la deblocarea finanțărilor nebancare.
Planul se va concentra pe atingerea următoarelor obiective:
îmbunătățirea accesului la finanțare pentru toate întreprinderile și proiectele de infrastructură din Europa;

sprijinirea IMM-urilor pentru a obține finanțare la fel de ușor, precum întreprinderile
mari;
crearea unei piețe de capital unice prin eliminarea obstacolelor din calea investițiilor
transfrontaliere;

diversificarea finanțării economiei și reducerea costului mobilizării de capital.
Comisia așteaptă opinii din partea Parlamentului European și a Consiliului, a altor
instituții ale UE, a parlamentelor naționale, întreprinderilor, sectorului financiar și a tuturor celor interesați până, cel târziu, la data de 13 mai 2015.
Prin crearea unei veritabile piațe unice de capital, Comisia are ca scop eficientizarea
lanțului investițional, prin facilitarea accesului întreprinderilor la sursele de finanțare, și
înlăturarea obstacolelor care blochează investițiile transfrontaliere în UE.


Persoane de contact pentru presă
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
Maud SCELO (+32 229-81521)
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
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Jonathan HILL, responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de
capital
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri pe tema lansării cărții verzi
Document de context privind Uniunea piețelor de capital
Cartea verde
Pagina de internet dedicată Uniunii piețelor de capital
Consultare pe tema Directivei privind prospectul
Consultare privind securitizarea
Document de context privind Fondurile Europene de Investiții pe Termen Lung (FEITL)
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Oportunități europene pentru tineri

Forumul Tinerilor din România invită tinerii
la Dialog Structurat!
Dacă ai între 14 și 35 de ani, Forumul Tinerilor din
România te invită să completezi chestionarul disponibil pe
site, creat în jurul unor subiecte de interes pentru tânăra
generație. Întrebările chestionarului și-au propus să afle
principalele probleme ale tinerilor, alături și de soluțiile pe
care tinerii le propun, dar și percepția lor asupra mediului politic și a implicării lor în
acest domeniu. Temele abordate în acest chestionar sunt cele stabilite la nivel european
de către actualul trio prezidențial al Consiliului Uniunii Europene: Italia, Letonia, Luxembourg.
Dialogul Structurat este un instrument utilizat pentru ca opinia tinerilor să fie luată în
considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene. Pentru
a reuși acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună la discuții tinerii și persoanele
aflate în poziții decizionale cheie. Mai mult decât atât, Dialogul Structurat implică și segmentul de consultări cu tineri și organizațiile de tineret și este implementat în cicluri de
lucru de câte 18 luni, cu o tematică și o prioritate comună, divizată în 3 runde diferite de
consultări.
Dialogul Structurat este, totodată, un instrument folosit pentru implicarea activă a tinerilor în dezbaterile și dialogurile politice privind agenda europeană. Este o urmare directă
a Cărții Albe a Tineretului și consecință logică a Pactului European pentru Tineret. Dialogul Structurat contribuie la implementarea Planului D pentru Democrație, Dialog și
Dezbatere al Comisiei Europene.
Forumul Tinerilor din România a fost selectat pentru a face parte din Grupul Național
de Lucru privind Dialogul Structurat. Grupul își desfășoară activitatea sub coordonarea Ministerului Tineretului și Sportului, în perioada iulie 2014 – decembrie 2015, în
cadrul trioului Președințiilor Consiliului Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și
Luxemburg. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate "Împuternicirea tinerilor", cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa
democratică și politică.
În acest sens, Forumul Tinerilor din România va organiza numeroase dezbateri
cu tinerii, în diverse județe ale țării, pentru a afla problemele reale ale acestora
și pentru a centraliza soluțiile și opiniile pe care tinerii le au cu privire la
subiectele date. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Forumul lucrează cu o
echipă națională de ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii, extinsă în
peste 90% dintre județele României.
„Problema de fond sesizată la nivelul UE este aceea că tinerii nu mai au încredere în mediul politic și capacitatea acestuia de a aduce bunăstarea și deci nici nu doresc să se implice în viața politică.
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În condițiile în care tinerii reclamă că părerea lor nu este luată în considerare de către
autorități în formularea politicilor publice, Forumul va centraliza nevoile reale ale
generației tinere, dar și soluțiile propuse de aceasta. Mai apoi, prin intermediul mecanismului Dialogului Structurat, aceste informații vor fi puse pe masa decidenților, cărora le
vom solicita să colaboreze permanent cu tinerii și organizațiile acestora, în vederea
soluționării problemelor cu care se confruntă generația noastră." a declarat Radu PETRARIU, Președintele Forumului Tinerilor din România.
Forumul Tinerilor din România reprezintă platforma naţională, neguvernamentală, apolitică, non-profit, în domeniul tineretului, ce reuneşte 155 de organizaţii din ţară. Viziunea
Forumului este o lume în care tinerii îşi pot atinge întregul potenţial, iar prin organizaţiile neguvernamentale, încurajăm, susţinem şi reprezentăm tinerii din România.

Concurs video: Ce înseamnă o Europă unită
pentru tine?
Comisia Europeană lansează o competiție video cu
titlul “Ce înseamnă pentru tine o Europă unită?”,
adresată tinerilor (13-15 ani) din statele membre ale
UE și din statele candidate și potențial candidate din
Europa de Sud-Est.
Juriile naționale vor selecta câte o candidatură din fiecare țară. Câștigătorii vor fi invitați la Bruxelles, unde
vor avea ocazia să exploreze orașul și instituțiile europene și să întâlnească alți tineri din toată Europa.
Data limită pentru trimiterea candidaturilor este: 10
aprilie 2015, miezul nopții
Participanții trebuie să se înregistreze și să-și încarce videoclipurile pe următorul site:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm

Raise YOUth Voice, România! - Caravana
Națională a Dialogului Structurat cu TINErii
Forumul Tinerilor din România a fost selectat
pentru a face parte din Grupul Național de Lucru
privind Dialogul Structurat. Grupul își desfășoară
activitatea sub coordonarea Ministerului Tineretului
și Sportului, în perioada iulie 2014 - decembrie
2015, în cadrul trioului Președințiilor Consiliului
Uniunii Europene asigurat de Italia, Letonia și Luxemburg. Actualul trio şi-a stabilit drept prioritate
"Împuternicirea tinerilor", cu accent pus pe accesul tinerilor la drepturi şi sprijinirea participării acestora la viaţa democratică și politică.
În acest sens, Forumul Tinerilor din România va organiza numeroase dezbateri cu tinerii,
în diverse județe ale țării, pentru a afla problemele reale ale acestora și pentru a centraliza soluțiile și opiniile pe care tinerii le au cu privire la subiectele date.
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Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Forumul lucrează cu o echipă națională
de ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii, extinsă în peste 80% dintre
județele României.
Astfel, Caravana Națională a Dialogului Structurat cu TINErii a fost prezentă în următoarele orașe:
Botoșani (BT): Joi, 26 februarie, ora 11:00, Aula Magna a Colegiului Național A. T.
Laurian
Turnu Măgurele (TR): Joi, 26 februarie, ora 13:00, Biblioteca Colegiului Național Unirea
Bistrița (BN): Vineri, 27 februarie, ora 14:00, Centrul de Voluntarian Bistrița
Constanța (CT): Sâmbătă, 28 februarie, ora 11:30, Colegiul Național Mircea Cel Bătrân
Sibiu (SB): Sâmbătă, 28 februarie, ora 15:00, Forumul German-Sala Oglinzilor
Dialogul Structurat este un instrument utilizat pentru ca opinia tinerilor să fie luată în
considerare în momentul realizării politicilor de tineret la nivelul Uniunii Europene. Pentru
a reuși acest lucru, Dialogul Structurat aduce împreună la discuții tinerii și persoanele
aflate în poziții decizionale cheie. Mai mult decât atât, Dialogul Structurat implică și segmentul de consultări cu tineri și organizațiile de tineret și este implementat în cicluri de
lucru de câte 18 luni, cu o tematică și o prioritate comună, divizată în 3 runde diferite de
consultări.
Persoanele de contact pentru evenimentele de mai sus sunt:
BT: Andreea Adăscăliței: ambasador.botosani@forumul-tinerilor.ro
TR: Iulia Marinescu: ambasador.teleorman@forumul-tinerilor.ro
BN: Cătălin Pasăre Tobias: ambasador.bistrita@forumul-tinerilor.ro
CT: Delia Stamate: ambasador.constanta@forumul-tinerilor.ro
SB: Mînzat Bogdan & Maria Elena Popa: ambasador.sibiu@forumul-tinerilor.ro
Dacă doriți să vă implicați în Caravana Națională, persoana de contact pentru Rețeaua
Națională a Ambasadorilor Dialogului Structurat cu TINErii este Eliza Chirilă - Coordonator Național (0768 857726, eliza.chirila@forumul-tinerilor.ro

Concurs foto: “Viitorul nostru este în
alimentație”
Cum influențează obiceiurile noastre alimentare lumea în
care trăim? Împărtășește opinia ta printr-o fotografie și trimite-o până pe 10 aprilie. Concursul este deschis tinerilor între
15 și 25 de ani din întreaga lume.
Poți trimite fotografiile într-una din cele trei categorii: cum
afectează alimentele pe care le mâncăm mediul, societatea
sau economia. Vor fi selectați șase câștigători, câte unul pe
fiecare continent, care vor participa la Zilele Europene ale
Dezvoltării 2015 în Bruxelles, unde își vor împărtăși
opiniile cu liderii din întreaga lume.
Află mai multe infromații pe site-ul EUDevDays, înscrie-te
în concurs pe pagina de facebook EuropeAid și trimite o
fotografie însoțită de o legendă, de maximum 140 de
caractere, și un text explicativ de maximum 1000 de
caractere. Poți înscrie în concurs mai multe fotografii, dar
va fi jurizată doar fotografia care strânge cele mai multe voturi.
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Înscrie-te în programul Liderii Viitorului
Ai între 21-26 de ani și vrei să împărtășești viziunea ta
despre viitor cu liderii din lumea întreagă? Înscrie-te
până pe 18 martie și poți câștiga o invitație la Zilele
Europene ale Dezvoltării 2015!
Programul caută tineri din toate colțurile lumii, care
dau dovadă de angajament și implicare în comunitatea
lor, pentru a reprezenta impactul puternic pe care îl au
tinerii în domeniul dezvoltării. Câștigătorii vor fi tineri
angajați care fac lucrurile să se miște în comunitatea lor și care au abilitatea de a vorbi
la un nivel înalt despre un subiect care îi pasionează, prezentat în programul Zilele Europene ale Dezvoltării 2015 (EDD2015).
Cei 12 finaliști vor fi invitați să dezbată împreună cu liderii politici cheie la Zilele Europene ale Dezvoltării - EDD15, care vor avea loc la Bruxelles pe 3 și 4 iunie. Toate cheltuielile vor fi asigurate. În timpul sejurului la Bruxelles, vei avea ocazia de a vizita
instituțiile europene și de a participa la dezbateri cu actorii implicați în politica de dezvoltare, cărora le vei putea împărtăși povestea ta.
Ești interesat? Află mai multe informații pe site-ul EUDevDays saur înscrie-te direct!

Granturi SEE pentru jurnaliști, bloggeri și
fotojurnaliști
A fost lansat un apel de depunere proiecte pentru jurnaliști, bloggeri și/sau fotografi în
cadrul programului de granturi al Spațiului Economic European 2009 – 2014. Persoanele interesate să dezvolte materiale pe subiecte referitoare la domeniile în care programul intervine sunt invitate să-și depună candidatura pentru finanțare.
Scopul programului de granturi media este să asigure o diseminare cât mai largă, sau
orientată spre grupurile relevante din societate, a tematicilor în care programul de granturi SEE intervine. Granturile SEE sprijină participarea la evenimente relevante, vizitarea
unor programe, proiecte sau activități finantațe prin program. Acestea pot fi din
România, țările beneficiare sau donatoare ale programului SEE.
Calendarul de evenimente din cadrul programului este disponibil aici.
Persoanele interesante sunt rugate să prezinte detalii despre motivul pentru care se solicită finanțarea și scopul călătoriei. De asemenea, candidații sunt rugați să dovedească
(prin CV) experiența relevantă ca jurnaliști, bloggeri sau fotojurnaliști și un acord de
publicare a materialului din partea unei entități mass-media. Candidații trebuie să fie
cetățeni sau entități juridice din Europa. Reprezentanții granturilor SEE vor asigura, în
cadrul finanțării, varietatea în ceea ce privește canalele media, acoperirea geografică și
tematicile de sensibilizare a publicului.
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Beneficiarii granturilor media vor furzniza în termen de o lună de la călătorie un raport. În
cadrul acestuia vor fi oferite informații despre materialul realizat, canalele de publicare
(inclusiv link-uri, dacă este posibil) și cheltuielile realizate.
Limita superioară pentru fiecare grant este de 1.000 euro. Granturile pot acoperi costurile
de deplasare, cazare și subzistență. Fondurile neutilizate vor fi returnate.
Întrucât numărul de evenimente, ce pot fi de interes pentru jurnaliști, bloggeri și fotografi,
este ridicat, nu a fost stabilit un termen limită pentru înscriere. Solicitările de finanțare
sunt evaluate pe măsură ce sunt depuse, iar candidații câștigători sunt anunțați pe măsură
ce sunt selectați. Solicitanții selectați vor primi răspuns în termen de cel mult două săptămâni.
Documentele necesare înscrierii se găsesc mai jos:
Model cerere

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.
Atenție: Ctrl + Clic pentru a urma linkul
4 mar 2015 Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru staff universitar
4 mar 2015 Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru Educatie vocationala
4 mar 2015

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

4 mar 2015

Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pe formare profesionala

4 mar 2015

Erasmus+KA1-Proiecte de mobilitate pentru educatia adultilor

6 mar 2015 Europa in armonie - Concursul video anual CESE
9 mar 2015
Premiile Adobe - Vocile tinerilor
9 mar 2015

Scoala de vara UNAOC-EF

16 mar 2015
18 mar 2015
20 mar 2015

JM Jazz World Orchestra 2015

Programul Future Leaders

Stagii de practica si joburi de vara pentru studenti la Banca Europeana de Investitii

20 mar 2015 Premiul Danubius pentru tineri cercetatori 2015
21 mar 2015

Competitia Social Innovation
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22 mar 2015

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

26 mar 2015

Programe de formare UE-Japonia

26 mar 2015

Erasmus+ Module Jean Monnet

26 mar 2015

Erasmus+ - Catedrele Jean Monnet

26 mar 2015
26 mar 2015
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Erasmus+ Centre de excelenta Jean Monnet
Erasmus+ Sprijin Jean Monnet Support pentru institutii

26 mar 2015
26 mar 2015

Erasmus+ Sprijin Jean Monnet Support pentru associatii
Erasmus+ Proiecte Jean Monnet

31 mar 2015Stagii de pregatire la Oficiul pentru Armonizare pe Piata Interna - OHIM (Marci inregistrate si Design)
31 mar 2015

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

31 mar 2015
31 mar 2015

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)
Premiile Marco Biagi pentru tineri specialisti

31 mar 2015

Parteneriate strategice Erasmus+ in domeniul educatiei, formarii si tineretului

1 apr 2015 Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de
Tineret
1 apr 2015
1 apr 2015
1 apr 2015
3 apr 2015
3 apr 2015

Tabara: European Space Camp
Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru activitati internationale de tineret
Inițiativa Voluntar EU pentru ajutor umanitar
Erasmus+KA1-Evenimente EVS la scara larga
Capacity Building in the field of youth within Erasmus+

15 apr 2015

17 apr 2015

Programul de burse Bogliasco
Premiile Innovact
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28 apr 2015

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

30 apr 2015

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 apr 2015

Program de stagii la Oficiul Inaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului

30 apr 2015

Stagii la Mediatorul European

30 apr 2015

Stagii de formare la Consiliul Europei

30 apr 2015

Mobility project for youth workers with Erasmus+

30 apr 2015
30 apr 2015
1 mai 2015
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Erasmus+KA3 - Dialog Structurat
Erasmus+KA3-Sprijin pentru reformele politice

Adunarea Parlamentara OSCE a Secretariatul Internațional

14 mai 2015
14 mai 2015

Erasmus + Sport: Evenimente sportive non-profit

Carta de mobilitate VET Erasmus +

15 mai 2015
15 mai 2015
15 mai 2015
15 mai 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European
Stagii si vizite de studiu la Parlamentul European
Stagii la Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilitati
Stagii de traducere pentru absolvenți ai invațamantului superior

EUROPE DIRECT Târgovişte
BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC
Anul VII, nr. 2/FEBRUARIE 2015
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
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

