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De Ziua Europei, tinerii au pornit
în căutarea comorilor europene
la Europe Direct Târgoviște
În fiecare an, ziua de 9 mai este celebrată în întreaga Europa ca
fiind un nou început pentru societatea actuală. Data marchează
nașterea Uniunii Europene, de aceea merită să fie sărbătorită.
Cu această ocazie, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște a reunit, ca
de fiecare dată, tinerii dornici să-și testeze cunoștințele despre Uniunea Europeană, însemnătatea și simbolurile ei și ale statelor membre. Vineri, 8 mai, elevii din școlile târgoviștene au participat la o
activitate-concurs denumită „vânătoarea de comori europene” și organizată de către Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, în parteneriat
cu Direcția Județeană de Sport și Tineret și Asociația „Tineri pentru
Europa de Mâine”.
În cadrul activității, „cuvintele de ordine” au fost: comunicare,
lucru în echipă, atenție la detalii și fairplay. Împărțiți în echipe de
câte 7 și conduși de câte un căpitan ales din rândul voluntarilor
EUROPE DIRECT Târgoviște, elevii trebuiau să găsească simbolurile
UE ascunse în spațiile Bibliotecii Județene folosindu-se de indiciile
pregătite de echipa organizatoare. Toți concurenții au fost buni, de
aceea competiția a fost strânsă. Totuși, conform regulamentului, a
fost declarată câștigătoare echipa care a găsit prima toate simbolurile
și le-a adus organizatorilor. Învingătorii, reprezentând Școala
Titlu
articol secundar
„Vasile Cârlova” din Târgoviște, au primit fiecare premii din partea
echipei EUROPE DIRECT Târgoviște și toți concurenții au primit câte
un tricou din partea Direcției
Județene de Sport și Tineret.
EUROPE DIRECT Târgoviște le
mulțumește și îi invită să participe
și la alte activități similare!
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Ziua Europei în România
Zeci de concerte și alte activități artistice, concursuri sportive
sau de cultură generală, 16 stații de metrou regândite să
reprezinte țări europene, peste 50 de filme în Festivalul Filmului European, peste 160 de ONG-uri, instituții și companii reunite la ONGFest, precum și alte acțiuni organizate în
București și în țară, în întreaga lună mai - aceasta este paleta
de evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Europei (9 mai),
(co-)organizate de Reprezentanța Comisiei Europene și
de rețeaua sa de informare locală, Europe Direct.
"Ziua Europei este un bun prilej de a exemplifica diversitatea culturală a Europei, dar și
de a vorbi despre sprijinul pe care Uniunea Europeană îl oferă restului lumii. Pentru că
Uniunea Europeană nu este numai un spațiu al solidarității interne, între membrii ei, ci și
al solidarității externe. Uniunea Europeană este cel mai mare donator de ajutor pentru
dezvoltare, sprijinind 150 de țări în curs de dezvoltare. De aceea anul 2015 este Anul
European al Dezvoltării, sub egida căruia se desfășoară și evenimentele din 9-10 mai din
parcul Herăstrău", a declarat Angela Filote, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în
România.
Pe 9 Mai, de Ziua Europei, bucureștenii sunt invitați să participe la ONG Fest, în parcul Herăstrău, și la celebrarea Anului European al Dezvoltării pe ritmuri africane; să
facă un "turneu european", în Cișmigiu, la Piața Statelor Membre sau, cu prețul unei
cartele de metrou, în data de 8 mai, vizitând cele 16 stații de metrou ce găzduiesc
evenimentele reunite sub denumirea "Metrou Europa"; și, nu în ultimul rând, cinefilii
vor putea viziona peste 50 de producții cinematografice recente din 25 de țări europene în cadrul Festivalului de Film European. În ceea ce privește evenimentele ce
marchează

Ziua

Europei

în

țară,

locuitorii

din Craiova, Iași,TîrguMureș și Hunedoara vor avea parte de ediții locale ale Festivalului de Film European. Iar centrele de informare din rețeaua Europe Direct vor organiza evenimente precum concerte (Bacău, Slatina), concursuri de cultură generală
(Buzău) sau de desene și colaje (Râmnicu Vâlcea, Bacău), competiții sportive (Alba
Iulia, Ploiești) sau degustări de produse tradiționale (Sfântu Gheorghe).
Context:
La data de 9 mai 1950 s-a făcut primul pas în direcţia creării Uniunii Europene de
astăzi. La Paris, în acea zi, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, a
citit în faţa presei internaţionale o declaraţie prin care chema Franţa, Germania şi alte
patru state europene să-şi pună în comun producţiile de cărbune şi oţel, făcând astfel
imposibil un nou razboi între aceste state .
În 1985, liderii Comunității Europene, întruniţi în cadrul summitului de la Milano, au decis ca data de 9 mai să fie sărbătorită drept Ziua Europei.
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Persoană de contact:
Mihai Roșioru, ofițer de presă, Reprezentanța Comisiei Europene în România, email:mihai.rosioru@ec.europa.eu, tel.: +40 (0)21-2035400
Pagini Utile
Calendarul evenimentelor dedicate serbării Zilei Europei
Ziua Europei - Reprezentanța Comisiei Europene
Pagina de internet a ONGFest
Pagina de internet a Festivalului Filmului European
Evenimente la Centrul Cultural "Palatele Brâncovenești de la Mogoșoaia"

Comisarul Corina Crețu explică noile reguli
adoptate de Comisie, menite să ajute țările
cu absorbție redusă
"Prin

intermediul grupului de lucru pe care l-am inițiat
imediat ce am devenit comisar pentru politici regionale,
am conlucrat îndeaproape cu Bulgaria, Croația, Cehia,
Italia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria pentru a le
sprijini în utilizarea la maximum a fondurilor europene
încă disponibile, aferente perioadei 2007-2013, în limitele
reglementărilor aplicabile care cer ca aceste fonduri să fie
cheltuite în cadrul unor proiecte până la sfârșitul anului
2015.
După reuniunea Consiliului European din decembrie 2014, ne-am angajat să găsim
soluții care să asigure o utilizare rapidă și cât mai eficientă a fondurilor alocate în perioada de programare 2007-2013, pentru a sprijini statele membre relevante să realizeze proiecte pe termen lung în următorii ani, folosind flexibilitatea regulilor existente.
În acest scop, Comisia a adoptat o versiune revizuită a orientărilor de finalizare pentru
programele de politică regională din perioada 2007-2013. Orientările de finalizare
reprezintă o decizie a Comisiei ce explică în detaliu pașii de urmat de către noi, statele
membre și Comisia, în vederea finalizării programelor de politică de coeziune 20072013. Aceste programe utilizează fondurile europene începând din anul 2007 și până la
finalul anului 2015. Apoi, până în luna martie 2017, statele membre vor trebui să
depună un raport final în care să se menționeze care au fost proiectele, să fie trecute în
revistă cheltuielile și să includă o declarație de finalizare ce atestă legalitatea și conformitatea acestora din urmă. Revizuirea aliniază orientările de finalizare cu modificările
de reglementare realizate de Consiliu și de Parlamentul European la sfârșitul anului
2013. Ea simplifică o serie de proceduri de finalizare în ce privește instrumentele de
inginerie financiară și în termeni de "etapizare" ("phasing") – procesul de inițiere a unui
proiect într-o anumită perioadă de programare și de finalizare a lui în cea următoare.
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Care sunt noutățile din orientările de finalizare?
În primul rând, am adăugat o componentă de "10% flexibilitate". Aceasta permite cheltuieli cu 10% mai mari într-un program pentru o anumită prioritate, dacă ele sunt compensate cu o reducere echivalentă a celor pentru o altă prioritate din cadrul aceluiași
program. Apoi, revizuirea clarifică faptul că instrumentele de inginerie financiară vor
putea continua să investească în economia reală și în anul 2016.
Finalmente, procedurile ce gestionează modul în care proiectele pot fi etapizate pentru
a continua din perioada de programare 2007-2013 în cea 2014-2020 au fost simplificate
și raționalizate.
Pot fi obținute rezultate deosebite prin intermediul reglementărilor existente și cu ajutorul grupului de lucru. Acesta din urmă furnizează soluții specifice de țară și pe termen
scurt pentru a sprijini statele membre să accelereze absorbția fondurilor europene. Nu
vom lăsa pe nimeni în urmă.
Observăm deja progrese în implementarea programelor 2007-2013. Este un semnal important ce arată că eforturile depuse produc rezultate și că suntem pe drumul cel bun."
Corina Crețu
Comisar european pentru politici regionale

Creștere economică robustă în România
Previziunile economice europene de primăvară estimează că, în România, creșterea
economică va fi robustă în următorii 2 ani, datorită unui
puternic

consum

privat

și a

revigorării sectorului de

investiții. Totodată, nivelul inflației este așteptat să scadă
semnificativ și să rămână la niveluri minime în intervalul
analizat. În ceea ce privește consolidarea fiscală, este posibil ca ea să intre pe trend negativ în 2016.
Potrivit datelor, creșterea PIB-ului va rămâne la același nivel
ca în 2014 (2,8%), urmând apoi un trend crescător în 2016
(până la 3,3%). Inflația este estimată la 0,2% pentru anul în curs și în ușoară creștere,
până la 0,9%, în 2016.
Iar șomajul își va continua tendința de scădere, înregistrând rate de 6,6 și, respectiv,
6,4% în 2015 și 2016 (sub media europeană).Pe ansamblul Uniunii Europene, creșterea
PIB-ului este estimată la 1,8% în 2015 și 2,1% în 2016. Inflația urmează același trend
ca în România, înregistrând valori minime în 2015 (0,1%) și în creștere în 2016 (1,5%).
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Șomajul este în scădere și la nivel
european,

el

estimându-se

să

ajungă la 9,6 și, respectiv, 9,2% în
2015 și 2016.
Context
Previziunile se bazează pe o serie
de ipoteze externe referitoare la
ratele de schimb, ratele dobânzilor
și la prețurile produselor de bază.
Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, provenite de la piețele de instrumente financiare derivate la momentul realizării previziunilor.
Previziunile țin seama de toate datele și de toți factorii pertinenți, inclusiv de ipotezele
referitoare la politicile guvernamentale, disponibile până la data de 21 aprilie 2015.
Sunt incluse numai politicile care au fost anunțate în mod credibil și au fost detaliate
într-un grad corespunzător, iar previziunile se bazează pe un scenariu de tip status-quo.
Comisia urmează să își actualizeze previziunile economice în luna noiembrie.
Persoane de contact pentru presă
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
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
Previziuni economice de primăvara pentru România (2015)
Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Pierre Moscovici
Previziuni economice europene de primăvară (2015)
Pagina dedicată previziunilor economice de primăvară
Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin
Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter @VDombrovskis
Urmăriți activitatea omisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici
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Patru recomandări specifice pentru
România
Recomandările specifice, adresate României de Comisia
Europeană, se referă la patru sectoare mari, și anume:
stabilitate macroeconomică, bugetar (inclusiv impozitare),
social (respectiv, piața muncii, educație și sănătate) și de
guvernanță corporativă.
În termeni practici, ele au în vedere:
-

pentru

sectorul

stabilității

mac-

roeconomice - finalizarea programului de asistență financiară UE/FMI.
-

în ce privește politica bugetară și impozitarea – (i) limitarea abaterii de la

obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), în 2015, la maximum 0,25% din PIB și revenirea, în 2016, la obiectivul pe termen mediu; (ii) implementarea strategiei de respectare a obligațiilor fiscale și consolidarea sistemelor de control pentru a combate
munca nedeclarată; (iii) continuarea procesului de egalizare a vârstei de pensionare
pentru bărbați și femei.






-

în sectorul social:
Piața muncii – (i) întărirea măsurilor privind piața forței de muncă, în special în
cazul tinerilor neînregistrați, precum și al șomajului pe termen lung; (ii) asigurarea
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă cu personal adecvat; (iii) determinarea, în consultare cu partenerii sociali și în conformitate cu practicile
naționale, de orientări clare privind stabilirea transparentă a salariului minim; (iv)
introducerea venitului minim de inserție pe piața muncii.
Educație – (i) creșterea ofertei și calității serviciilor de educație și îngrijire a
copiilor preșcolari, în special în cazul romilor; (ii) adoptarea strategiei naționale
pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.
Sănătate - implementarea în continuare a Strategiei Naționale de Sănătate 20142020, pentru a remedia aspecte precum gradul redus de accesibilitate, nivelul scăzut de finanțare și ineficiența resurselor.
în domeniul companiilor de stat - adoptarea legii privind reformarea

guvernanței corporative a acestora.
Pe ansamblul Uniunii, recomandările reflectă următoarele priorități:



stimularea investițiilor pentru a sprijini creșterea viitoare;
realizarea unor reforme structurale ambițioase pe piețele produselor, serviciilor
și forței de muncă menite să ducă la creșterea productivității, competitivității și
investițiilor;

Slogan sau moto firmă
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continuarea politicilor bugetare responsabile care asigură echilibrul între stabilizarea pe termen scurt și sustenabilitatea pe termen lung;



îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale.

Următoarele etape
Miniștrii din UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări în luna iunie, urmând ca
șefii de stat sau de guvern să le aprobe în reuniunea Consiliului European din 25-26 iunie.
Ele vor fi adoptate oficial în luna iulie.
După adoptare, statele membre au responsabilitatea de a le pune în aplicare, incluzândule în politicile naționale și în planurile lor bugetare pentru 2015-/2016.
Persoane de contact pentru presă
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Tove ERNST (+32 2 298 67 64)
Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)
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 pe tema recomandărilor specifice de țară



Înregistrarea declarației de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene
Valdis DOMBROVSKIS, responsabil pentru moneda euro și dialog social



Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european Marianne
THYSSEN, responsabil pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe
și mobilitatea forței de muncă



Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european Pierre MOSCOVICI,
responsabil pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi



Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri



Recomandările din 2015 specifice fiecărei țări



Deciziile din cadrul Pactului de stabilitate și de creștere



Fisă informativă privind recomandările specifice de țară



Fișă informativă privind deciziile bugetare



Domenii prioritare: fișe tematice
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Piața unică digitală: pașii următori
În România, doar 48% dintre consumatori folosesc
internetul (comparativ cu o medie europeană de
75%) și doar 17% dintre ei cumpără bunuri și servicii
online (față de 63%, media europeană). În același
timp, 23% dintre români (19%, media UE) își manifestă interesul de a vizualiza conținut online din alte
țări, iar 35% dintre ei (27%, media UE) ar dori să
poată urmări conținutul disponibil online în propria
țară și când călătoresc în interiorul Uniunii Europene.
Românii sunt în principal preocupați de securitatea
plăților

online (36%),

preferă tranzacțiile

în

persoană (35%)

și

au

temeri

privind utilizarea datelor proprii de către terți (28%). Aceste preocupări sunt pe
primele locuri și pentru europeni , însă clasate diferit, pe primul loc fiind temerile privind
posibila utilizare a datelor personale de terțe părți (43%), urmate de preocupările
privind securitatea plăților online (42%) și de preferința de a face tranzacțiile în persoană

(26%).

Însă,

românii

sunt

mult

sub

media

europeană

în

ceea

ce

priveștecompetențele digitale de bază (20 față de 59%), utilizarea platformelor
de e-guvernare(5,7 față de 33%) sau a formularelor online pre-completate (6,6
față de 45%).
Pentru a răspunde acestor temeri și preocupări, precum și pentru a oferi oportunități
digitale tuturor consumatorilor și întreprinderilor, Comisia Europeană a adoptat o strategie privind piața unică digitală. Ea cuprinde 16 acțiuni specifice, grupate în 3 piloni,
care urmează să fie întreprinse până la sfârșitul anului 2016.
Cei trei piloni de bază sunt:
(1) un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale
în întreaga Europă;
(2) crearea condițiilor adecvate și de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor
digitale și a serviciilor inovatoare;
(3) valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale.
Măsurile avute în vedere pentru fiecare dintre ei includ:
-

pilonul 1 – norme de facilitare a comerțului transfrontalier, precum și de protecție a

consumatorilor; servicii de coletărie mai eficiente și accesibile ca preț;
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eliminarea geoblocării nejustificate; investigație antitrust în domeniul comerțului electronic; modernizarea legislației privind drepturile de autor; revizuirea directivei privind
transmisiile prin satelit și cablu, precum și a normelor privind regimurile de TVA;
- pilonul 2 – revizuirea normelor europene din domeniul telecomunicațiilor și a cadrului
mediatic audiovizual; analizarea rolului de piață al platformelor online și a modalităților
de combatere a conținutului ilegal; noi norme privind protecția datelor cu caracter personal; parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică;
- pilonul 3 – propunerea unei inițiative europene privind libera circulație a datelor; definirea de priorități pentru standarde și interoperabilitate; sprijin pentru dezvoltarea
competențelor digitale și un plan de acțiune privind e-guvernarea.
Pașii următori
Echipa proiectului pieței unice digitale va pune în practică aceste acțiuni până la sfârșitul
anului 2016. Cu susținerea Parlamentului European și a Consiliului, piața unică digitală
ar trebui finalizată cât mai rapid cu putință.
Piața unică digitală se va afla pe ordinea de zi a reuniunii Consiliului European din 25-26 iunie.
Persoane de contact pentru presă
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Marie FRENAY (+32 2 29 64532)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini Utile


Comunicat de presă integral



Fișa informativă despre România



Înregistrarea conferinței de presă susținute de vicepreședintele Comisiei Europene
Andrus Ansip, responsabil pentru piața unică digitală



Înregistrarea conferinței de presă susținute de comisarul european Günther OETTINGER, responsabil pentru economia și societatea digitale



Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri



Comunicare - O strategie privind piața unică digitală pentru Europa



Document de lucru al serviciilor Comisiei - o strategie privind piața unică digitală Analize și dovezi
digitală (MEMO)

întrebări și răspunsuri referitoare la Strategia privind piața unică
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Motivele pentru care avem nevoie de o piață unică digitală



Pagina de internet privind piața unică digitală (#DigitalSingleMarket)



Strategia privind piața unică digitală: Comisia Europeană convine asupra domeniilor
de acțiune (25 martie 2015)



Cât de avansată este țara dumneavoastră în domeniul digital? Noile cifre arată că
trebuie realizate progrese pentru a se atinge obiectivul unei Europe digitale (24 feb.



2015)
Pagina de internet a Vicepreședintelui pentru piața unică digitală Andrus Ansip
(@Ansip_EU)



Pagina de internet a coisarului pentru economie digitală și societate digitală, Günther H. Oettinger(@GOettingerEU)



Orientările politice ale președintelui Juncker



Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2015

Ajutor de stat: schemă de sprijin bazată pe certificate verzi
Comisia Europeană a aprobat, la începutul lunii mai, amendamentele introduse de
România la schema de sprijin în domeniul surselor de energie regenerabilă, bazată pe
certificate verzi. Comisia a clarificat faptul că sprijinul acordat sub
forma de "certificate verzi" comercializabile implică un ajutor de
stat. Ea a apreciat că modificările aduse sistemului, ce limitează
criteriile aplicabile în comparație cu sistemul elaborat în 2011,
sunt în conformitate cu normele europene în vigoare privind ajutoarele de stat, în special cele care se referă la "Orientările
privind ajutoarele de stat în domeniul energiei și mediului" din
2014.
Context: Comisia Europeană a constatat, în 2011, că planul României de a sprijini producţia de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Acest lucru se datora, în special, faptului că schema crea stimulente
clare pentru creșterea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinzând totodată
măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările aduse liberei concurențe.
Schema a fost concepută pentru a asista România în atingerea, până în 2020, a ţintelor
obligatorii privind energia din surse regenerabile, potrivit normelor UE.
Persoane de contact pentru presă:
Lucia Caudet

Tel. +32 229 56182;

Yizhou Ren

Tel.: +32 229 94889
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Oportunități europene pentru tineri
A început Săptămâna Europeană a Tineretului 2015!
Tema Săptămânii Europene a Tineretului 2015 este încurajarea și sprijinirea tinerilor în vederea participării la viața societății civile și a implicării pe piața forței de muncă. Dorim să
arătăm cât de importantă este participarea și să ne asigurăm că vocea ta este auzită.
Dorim, de asemenea, să te ajutăm să înțelegi că dezvoltarea unei game largi de
competențe, adesea în afara școlii sau a universității, te va ajuta să-ți găsești un loc de
m
u
n
c
ă
.
Între 27 aprilie și 10 mai, în întreaga Europă vor avea loc sute de evenimente, de la
conferințe pentru tineret la concerte rock, toate axate pe aceste teme.
Săptămâna europeană a tineretului - evenimentele organizate în regiunea ta!
Fă clic pe Evenimente pentru a afla ce se întâmplă în regiunea ta și pentru mai multe
informații cu privire la evenimentele europene majore care au loc la Bruxelles.
În fiecare an, sute de mii de tineri participă la programe de schimb, la Serviciul european de
voluntariat și la alte proiecte pentru tineret finanțate de Uniunea Europeană. Peste 150 de
proiecte au fost nominalizate de agențiile naționale Erasmus+ în semn de recunoaștere a
activității lor remarcabile, 35 fiind preselecționate pentru a primi unul dintre cele trei premii
prestigioase pentru tineret.
Fă clic pe Premiile pentru tineret și apoi revino după ceremonia de decernare a premiilor
pentru tineret din 6 mai pentru a afla ce proiecte au fost premiate.
Premiile pentru tineret
În fiecare an, sute de mii de tineri participă la programe de schimb, la Serviciul european de
voluntariat și la alte proiecte pentru tineret finanțate de Uniunea Europeană. Peste 150 de
proiecte au fost nominalizate de agențiile naționale Erasmus+ în semn de recunoaștere a
activității lor remarcabile, 35 fiind preselecționate pentru a primi unul dintre cele trei premii
prestigioase pentru tineret. Fă clic pe Premiile pentru tineret și apoi revino după ceremonia
de decernare a premiilor pentru tineret din 6 mai pentru a afla ce proiecte au fost premiate.
Ideas lab
Tinerii din Europa reprezintă o sursă de inspirație și de idei inovatoare privind modalitățile
de combatere a șomajului și de promovare a antreprenoriatului în rândul tinerilor, încurajarea participării la viața civică și implicarea tinerilor europeni în chestiuni internaționale legate de dezvoltare.
#setROmania,
Sursa: Portalul european pentru tineret
#youthweek

Pagină 12

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN VII, NR. 5/2015

Participă la Concursul internaţional de
scurtmetraje “Green-Go”
Filmează un scurtmetraj şi fă diferenţa! Trimite filmul până pe 15 septembrie
2015, ora 18.00 CET, şi alătură-te celor care luptă pentru binele oamenilor şi al mediului!
Ţi se pare îngrijorător că există copii care îşi riscă sănătatea şi viaţa lucrând în mine aurifere?
Ţi se pare şocant că locuri în care natura creştea
viguros nu mai există?
Nu eşti de acord că iniţiativa comerţului echitabil este doar un fenomen la modă pentru
o scurtă perioadă?
Cele mai bune scurtmetraje nu numai că vor câștiga premii valoroase, dar vor fi prezentate şi la evenimente internaționale care afectează viitorul nostru!
Poți trimite filmul tau scurt în următoarele 3 categorii:
Amprenta globală
Vrei să arăţi anvergura consumului excesiv? Ai făcut schimbări în stilul tău de viaţă pentru a-ţi reduce consumul sau a consuma într-un mod mai etic? Favorizezi comerţul echitabil? Preferi să cumperi local?
Filmează un scurtmetraj despre consumul excesiv sau despre modalităţi inovative de a ne reduce consumul! Contribuie la popularizarea problemei şi inspiră-i
pe alţii!
Cele două feţe ale exploatării
Vezi partea întunecată a extracţiei de materiale brute, cum ar fi mineritul şi exploatarea
petroliferă? Ştii că un milion de copii lucreză în minele din întreaga lume? Crezi că beneficiile unor astfel de exploatări nu se ridică nici pe departe la nivelul costurilor sociale şi
de mediu?
Trimite un film şi alătură-te celor care se luptă pentru binele oamenilor şi al
mediului!
Eşti parte din natură, convieţuieşte!
Imaginează-ţi că păstrarea naturii din Europa ar fi decisă într-un tribunal iar singura pledoarie în favoarea naturii ar fi trei scurtmetraje.
Unul dintre ele ar fi al tău. Ce film ai face? Unul axat pe frumuseţea naturii şi locuri de
neuitat sau unul în care evidenţiezi potenţialul naturii de a genera locuri de muncă şi beneficii adiţionale pentru oameni? Sau poate ai idei mai bune?
Arată-ţi sprijinul pentru natura europeană!
Cerinţe pentru scurtmetraje
 Maxim 4 minute dar ideal 60-90 de secunde
 Orice gen (animaţie, documentar, interviu etc.)
 Orice format de film, dar la rezoluţie mare (cel puţin 720 px în lăţime)
 Filme care fac diferenţa
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Câtigătorii fiecărei categorii vor fi decişi de către un juriu până la data de 15 octombrie
2015.
Premii
Câştigătorii categoriilor: câte un voucher cadou în valoare de 700 de euro ce poate fi folosit în magazine online. De asemenea, se va desemna şi un câştigător la categoria
“popularitate”, prin vot public. Concurentul cu cele mai multe voturi obţinute pe site-ul
Green-Go va primi un voucher de 500 de euro ce poate fi folosit în magazine online.
Pentru mai multe informaţii, termeni şi condiţii precum şi formularul aplicaţiei: www.greengofest.eu

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. Pentru a urma link-ul apăsați
CTRL+CLIK

8 iun 2015

Stagii de practica la CEDEFOP

15 iun 2015

Stagii de practica la Agentia Europeana pentru Evaluarea Produselor
Medicale

15 iun 2015

Festivalul video pentru tineri Plural+ 2015

15 iun 2015

Concurs international de eseuri pentru tineri

28 iun 2015

Capitala Europeana a Tineretului

28 iun 2015

Concursul de fotografie al Parlamentului European

30 iun 2015

Programul de stagii: Junior Professionals in Delegation (JPD)

30 iun 2015

Programul Youth Professionals al Bancii Mondiale

2 iul 2015

Premiul James Dyson

6 iul 2015

DepicT! 2015 - Poti s-o faci in 90 de secunde?

15 iul 2015

Burse de cercetare doctorala in Noua Zeelanda
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15 iul 2015

Concurs european foto "Traind impreuna"

15 iul 2015

Premiul european de tineret

31 iul 2015

Premiul Global Junior Challenge 2015

31 iul 2015
1 aug 2015

Premiul Comitetului Economic si Social European pentru Societatea
Civila - 2015
Concursul video The One Minute Jr.

15 aug 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European

15 aug 2015

Stagii de traducere la Parlamentul European

30 aug 2015

Concursul video Europemobility

31 aug 2015

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

31 aug 2015

Stagii la Mediatorul European

31 aug 2015

Concursul video Shining Stars of Europe

1 sep 2015

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

1 sep 2015

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

1 sep 2015

Inițiativa Voluntar EU pentru ajutor umanitar
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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.

