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Matei Vişniec, un cavaler al ideii
europene
"Nu abandonați ideea europeană!" Aceasta a
fost esența discursului de premiere rostit de
dramaturgul şi romancierul român Matei Vişniec, la primirea premiului Jean Monnet, ediția
2016.
Vişniec a devenit în noiembrie al 21-lea laureat
al premiului european pentru literatură Jean
Monnet, şi primul român care obține această recunoaştere.
Decernat la Cognac, în Franța, oraşul în care sa născut acest părinte fondator al Uniunii Europene, premiul i-a fost decernat pentru romanul ”Le marchand de
premières phrases” (Negustorul de începuturi de roman).«Numele
lui Jean Monnet are o puternică rezonanţă europeană», a declarat Matei Vişniec. « Într-un fel a fost un fondator "din umbră" al
Uniunii Europene, dar cu o influenţă şi cu o viziune remarcabile. Un
personaj destul de misterios de altfel, care a lucrat în perioada interbelică şi cu România, pentru redresarea monedei naţionale."
Context
Titlu
secundar Premiul Jean Monnet al literaturilor europene recompenDinarticol
1995,
sează un autor european pentru un volum scris sau tradus în franceză. Selecția este încredințată unui juriu compus din scriitori, critici
literari şi jurnalişti. Preşedintele juriului care acordă acest premiu în
cadrul festivalului de literaturi europene de la Cognac este Gerard de
Cortanze.
Pagini utile:
Pagina de internet dedicată premiului Jean Monnet
Lista câştigătorilor premiului Jean Monnet
Material de presă: Jurnalistul RFI Matei Vişniec, decorat de preşedintele Klaus
Iohannis
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Noi oportunităţi prin Corpul european de
solidaritate
Începând cu data de 7 decembrie 2016, tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani se pot înscrie în Corpul european de soli-

daritate, o nouă structură prin care pot ei aduce o contribuţie
importantă în societate, în întreaga UE. Astfel, ei vor dobândi
experienţă şi competenţe valoroase la începutul carierei. Cei interesaţi de această oportunitate, sunt încurajaţi să se înscrie aici.
Preşedintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a declarat: „Corpul european de solidaritate va crea oportunități pentru tinerii dornici să ofere un sprijin util societății şi să dea dovadă de
solidaritate, aspecte de care lumea şi Uniunea noastră au nevoie tot mai mult. Pentru mine,
aceasta a fost întotdeauna însăşi esența Uniunii Europene. Nu tratatele sau interesele industriale
ori economice ne unesc, ci valorile noastre. Iar cei care lucrează ca voluntari dau viață valorilor
europene în fiecare zi.”
Cu un buget inițial de 102 milioane de euro, Corpul european de solidaritate a fost conceput în
aşa fel încât să nu interfereze cu celelalte programe de voluntariat naționale sau europene, ci să
completeze gama de activități puse la dispoziția tinerilor interesați în dezvoltarea de noi competențe sau găsirea unui loc de muncă. De la data lansării (7 decembrie), s-au înscris în Corp peste
10.000 de tineri. Obiectivul este ca, până la sfârşitul anului 2020, acesta să ajungă să numere
100.000 de tineri.
Odată cu lansarea noului Corp european de solidaritate, participanții vor avea posibilitatea de a fi

voluntari într-un proiect european, să urmeze unele stagii de pregătire ori ucenicie sau să-şi găsească un loc de muncă pentru o perioadă cuprinsă între 2 şi 12 luni, în domenii precum educația,
sănătatea, integrarea socială, sprijinul pentru distribuirea de alimente, construirea de adăposturi,
primirea, sprijinirea şi integrarea migranților şi a refugiaților, protecția mediului sau prevenirea
catastrofelor naturale.
Tinerii care se înscriu în Corpul european de solidaritate vor trebui să adere la declarația de misiune şi la principiile Corpului european de solidaritate. Fiecare organizație participantă trebuie să
adere la Carta Corpului european de solidaritate, în care se prevăd drepturile şi obligațiile acestora în toate etapele activității de solidaritate.

Odată cu lansarea înscrierilor în Corpul european de solidaritate, Comisia a anunțat şi alte măsuri
dedicate tinerilor, şi anume:
- suplimentarea finanțării acordate Garanției pentru Tineret cu 2 miliarde de euro;

- lansarea unei noi activități specifice (ErasmusPro) în programul Erasmus+, pentru a sprijini derularea de stagii de ucenicie de lungă durată în străinătate

Slogan sau moto firmă
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- elaborarea unei propuneri privind un cadru de calitate pentru stagiile de ucenicie, în care vor fi stabilite principiile-cheie ale elaborării şi furnizării de programe de ucenicie la toate nivelurile;
- lansarea, în 2017, a unui serviciu de asistență care să vină în întâmpinarea cererii de stagii de ucenicie, sprijinind țările care vor să introducă sau să îşi reformeze sistemele în domeniu;
- prezentarea unei serii de acțiuni destinate statelor membre, pentru asigurarea unei educații de calitate tuturor tinerilor, astfel încât aceştia să dobândească cunoştințele şi competențele ce le permit
integrarea pe deplin în societate.

Context
În discursul său privind starea Uniuni, din 2016, preşedintele Comisiei Europene, dl Juncker, şi-a
anunțat intenția de a intensifica eforturile de sprijinire a tinerilor. Preşedintele Juncker a anunțat, în
special, crearea Corpului european de solidaritate, ca parte a unei agende mai vaste de acțiuni orientate spre integrarea tinerilor în societate, subliniind: „Nu pot accepta şi nu voi accepta niciodată
ca Europa să fie şi să rămână continentul şomajului în rândul tinerilor.Nu pot accepta şi nu voi accepta niciodată ca o generație de tineri, cea a „Mileniului”, „Generația Y”, să fie, pentru prima dată în
ultimii 70 de ani, prima generație mai săracă decât cea a părinților lor.[…] Vom continua să punem în
aplicare Garanția UE pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind competențele europenilor şi

oferind sprijin regiunilor şi tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.”
Pagini utile:
Comunicat de presă integral
MEMO/16/4166: Întrebări şi răspunsuri privind inițiativa Investind în tinerii Europei
MEMO/16/4168: Întrebări şi răspunsuri referitoare la Corpul european de solidaritate
Pagina web dedicată Corpului european de solidaritate
Fotografii generice Serviciul European de Voluntariat
Communicare: 'Investind în tineretul european'
Communicare: 'Îmbunătățirea şi modernizarea educației'
Communicare: 'Un corp european de solidaritate'
Discursul preşedintelui Juncker referitor la Starea Uniunii

Persoane de contact pentru presă:
Johannes BAHRKE (+32 2 295 86 15)
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
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PIB/locuitor în creştere în România
Potrivit Eurostat, în 2015, România se afla printre statele membre
ce au înregistrat o creştere a Produsului intern brut (PIB) pe cap de
locuitor, comparativ cu 2013 (57 faţă de 55%). Cu toate aceastea,
ea era plasată pe ultimele locuri la nivel european, ca nivel înregistrat faţă de media UE, în timp ce pe primul loc era clasat Luxemburgul, cu un PIB/locuitor de 264%.
În ceea ce priveşte consumul individual efectiv (AIC), datele Eurostat indică o creştere de 5 puncte procentuale în ultimii trei ani pentru România, de la 54% în 2013, la 59% în 2015. Valorile extreme înregistrate se încadrează între 53% din media europeană în Bulgaria şi 137% în Luxemburg. Zece state membre erau clasate în categoria peste medie, treisprezece în cea imediat sub
medie, iar restul de cinci, printre care şi România, în categoria mult sub media europeană (peste
40%).

Context
Consumul individual efectiv reprezintă măsura bunăstării materiale în gospodăriile individuale şi
este exprimat prin paritatea puterii de cumpărare standard (PPS).
Produsul intern brut reprezintă măsura activității economice din fiecare stat membru.
Pagini utile:
Comunicat de presă integral
Pagina de internet dedicată Eurostat

Corina Creţu: "Peste 500 de milioane de euro
din fonduri UE pentru proiectele de
infrastructură din România"
Comisarul european pentru politică regională Corina Creţu a aprobat fazarea a 7 proiecte majore pentru România.
"Prin aceste decizii de eşalonare a unor proiecte majore, România beneficiază de o şansă în plus în utilizarea fondurilor europene ce i-au fost alocate 147 de milioane de euro pentru infrastructura de transport şi aproximativ 355 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructură de apă şi apă uzată - în beneficiul cetăţenilor săi. Sper ca
aceste proiecte să fie implementate cu succes în termenele prevăzute, iar la finalizarea lor să
constatăm că investiţiile cofinanţate cu bani europeni au dus la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
a românilor", a declarat comisarul pentru politică regională Corina Creţu.
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Proiectele de infrastructură de transport avute în vedere sunt:
- drumul național Piteşti-Câmpulung-Braşov: modernizarea drumului național 73 va reduce numărul accidentelor rutiere, ajutând în acelaşi timp la dezvoltarea economiei din zonă;
- autostrada Sebeş-Turda: noua autostradă de 70 km va face legătura între autostrăzile A1
(Orăştie–Sibiu) şi A3 (Gilău-Câmpia Turzii);
- drumul național DN76: reabilitarea drumului național între Deva şi Oradea va duce la îmbunătățirea condițiilor de transport între cele două oraşe.
Alte patru proiecte aprobate vizează extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi
canalizare în județele Braşov, Hunedoara, Olt şi Tulcea.
Cele şapte proiecte sunt cofinanțate prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) sau prin
Fondul de coeziune.
Persoană de contact pentru presă:
Patrizio Fiorilli, membru de Cabinet, tel: +32 2 229 86 820
Informații suplimentare
Twitter: @EU_Regional, @CorinaCretuEU

Servicii de consiliere pentru a sprijini
dezvoltarea de proiecte-cheie în sectorul de
sănătate
Banca Europeană de Investiţii (BEI) a semnat un Acord de servicii de consiliere cu Ministerul Sănătăţii din România, în valoa-

re de 1,5 milioane de euro, având ca scop facilitarea pregătirii
proiectelor în vederea construirii a trei spitale regionale la Iaşi,
Cluj-Napoca şi Craiova.
Construirea noilor spitale propuse este inclusă în Strategia României pentru sectorul sănătății şi în
Programul Operațional Regional pentru perioada 2014–2020. Ele fac parte dintr-o rețea strategică
ce numără opt spitale regionale, oferind o acoperire națională atotcuprinzătoare, cu servicii medicale integrate şi asistență de înaltă calitate pentru pacienții care necesită intervenții prompte şi
care se află în condiții critice.
“Experţii BEI vor consilia România asupra modului în care serviciile medicale pot fi îmbunătăţite în
ţară. Suntem interesaţi să sprijinim realizarea de facilităţi ultramoderne, adică tipul de asistenţă
de sănătate pe care cetăţenii UE din secolul XXI o merită”, a declarat vicepreşedintele BEI Vazil
Hudák, responsabil pentru servicii de consiliere, adăugând că România va beneficia de
asistență prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiții (EIAH - European Investment Advisory Hub), parte a Planului de investiții pentru Europa lansat în 2014.
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Vicepreşedintele Comisiei Europene Jyrki Katainen a declarat, la rândul său: “Angajamentul nostru este de a ne asigura că Planul de investiţii aduce beneficii tuturor celor 28 de state membre.
Acordul de astăzi dintre Platforma de consiliere şi Guvernul României va oferi asistenţa tehnică
specializată necesară la nivel local pentru pregătirea construirii a trei noi spitale în România. Acesta este un exemplu concret al obiectivului de a mări, în viitor, acoperirea geografică pe care o are
Planul de investiţii, în special în ţările incluse în politica de coeziune.”
“Succesul oricărui proiect de investiţii depinde în mod direct de modul în care este el pregătit. Banca Europeană de Investiţii, prin Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii, este
partenerul de care avem nevoie pentru a pregăti în mod adecvat cele mai importante trei proiecte
de investiţii din sectorul sănătăţii românesc: spitalele regionale din Cluj, Iaşi şi Craiova. Expertiza
tehnică specializată, oferită prin intermediul Platformei cu sprijinul financiar al Comisiei Europene,
va contribui în mod deosebit la eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării infrastructurii esenţiale
şi la implementarea cu succes a Planului de investiţii pentru Europa la graniţele estice ale Uniunii",
a declarat Vlad Voiculescu, ministrul român al Sănătății.
În ultimii 35 de ani nu au fost construite noi unități spitaliceşti importante în România. Cele trei noi
facilități planificate sunt amplasate în mod strategic, pentru a avea o arie de acoperire cât mai mare.
Platforma europeană de consiliere în materie de investiții este o inițiativă comună a Comisiei Europene şi Băncii Europene de Investiții, în cadrul Planului de investiții pentru Europa. Platforma oferă
acces la o serie de programe şi inițiative de consiliere şi asistență tehnică, inclusiv prin rețeaua sa
de instituții partenere. Promotorii de proiecte, autoritățile publice şi companiile private pot beneficia de asistență tehnică pentru ca proiectele lor să depăşească stadiul de propunere, să fie pregătite pentru a deveni obiective de investiții, precum şi pentru a obține consiliere în ceea ce priveşte
sursele de finanțare adecvate şi acces la o gamă unică de expertiză tehnică şi financiară.
Pentru a promova Planul de investiții, Comisia a propus consolidarea sprijinului oferit la nivel local

prin Platforma de consiliere, împreună cu furnizarea de asistență tehnică specializată, la acelaşi nivel, în întreaga UE.
Informaţie de context
Banca Europeană de Investiţii este instituția Uniunii Europene ce furnizează împrumuturi pe
termen lung, ea aparținând statelor membre. Aceasta pune la dispoziție finanțare pe termen lung
pentru investiții solide ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politici ale UE.
Planul de investiţii pentru Europa se concentrează pe consolidarea investițiilor europene în vederea creşterii economice şi creării de locuri de muncă. El realizează acest obiectiv prin utilizarea
inteligentă a resurselor financiare noi sau deja existente, eliminarea obstacolelor din calea investi-

țiilor şi oferirea de vizibilitate şi asistență tehnică proiectelor de investiții. Planul de investiții înregistrează deja rezultate. Se estimează că proiectele şi acordurile deja aprobate pentru finanțare
prin Fondul european de investiții strategice (FEIS) vor mobiliza 154 de miliarde de euro în termeni
de investiții totale, în 27 de state membre, şi vor sprijini aproape 377.000 de IMM-uri. În data
de 14 septembrie 2016, Comisia a propus extinderea FEIS, prin mărirea capacității financiare şi
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duratei sale, precum şi prin consolidarea punctelor sale forte.
Persoană de contact pentru presă:
Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334
Pagină internet: www.eib.org/press
Birou de presă: +352 4379 21000, press@eib.org
Urmăreşte-ne pe Twitter: @EIBtheEUBank #investEU

Conferinţa de închidere a proiectului „Formarea
specialiştilor care lucrează cu copiii din
sistemul de protecţie specială”
Asociaţia SOS Satele Copiilor România a organizat în data de 20 decembrie 2016, orele
10.00 – 13.00, în cadrul
Spaţiului Public European din Str. Vasile Lascăr nr.
31, conferinţa de închidere a proiectului „Training Professionals Working with Children
in Care”, JUST – 2013/FRAC/AG/ 6243.
Scopul proiectului a fost acela de a asigura respectarea drepturilor copiilor şi ale tinerilor aflați în
sistemul de protecție specială. Pentru atingerea acestuia, prima componentă a proiectului a privit
dezvoltarea capacității profesioniştilor care oferă îngrijire copiilor astfel încât aceştia să adopte în
practica lor o abordare bazată pe respectarea drepturilor copilului. În acest sens, în cadrul proiectuluit au fost organizate de Asociația noastră 8 sesiuni de formare la care au participat 141 de profesionişti din cadrul a 6 Direcții Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție, precum şi din cadrul Asociației SOS Satele
Copiilor România.
A doua componentă a presupus construirea unei coaliții de actori relevanți la nivel național şi european care să crească gradul de conştientizare privitor la nevoia de a asigura măsuri de sustenabilitate pentru astfel de formări.
Proiectul este aliniat unor politici europene relavante precum Tratatul de la Lisabona (art. 3), Carta
Drepturilor Fundamentale (art. 24), Recomandarea Comisiei Europene “Investing in Children:
breaking the cycle of disadvantage ”. De asemenea, proiectul „Training Professionals Working with
Children in Care” contribuie şi la procesul continuu de dezinstituționalizare, precum şi la obiectivul
Comisiei Europene trasat în decembrie 2013 la EU Forum on the Rights of the Child privitor la dezvoltarea de ghiduri de protecția copilului.
Proiectul a fost construit pe dezvoltarea cu succes a Ghidului pentru profesioniştii care oferă îngrijire copiilor aflați în sistemul de protecție specială “ Securing Children’s Rights ”, precum şi pe cel
adresat tinerilor “Discover your rights!” dezvoltate de către Federația SOS Children’s Villages International în parteneriat cu Consiliul Europei şi o serie de alți parteneri cu expertiză în protecția şi
promovarea drepturilor copilului.
Mai multe detalii despre conferință şi despre proiect puteți solicita la adresa de email nicoleta.preda@sos-satelecopiilor.ro, persoana de contact: Nicoleta Moldovanu – Manager de
Protect.
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Mergi la Cannes prin programul MEDIA al UE!
Pentru a sărbători cea de a 25-a aniversare a programului MEDIA,
Comisia va lansa, la începutul anului 2017, un concurs adresat noii
generaţii de amatori de filme şi de programe de televiziune. Câştigătorii concursului vor avea posibilitatea să asiste la Festivalul de
film de la Cannes din 2017 şi să întâlnească profesionişti de prim-plan din lumea filmului şi a televiziunii. Concursul va consta în recunoaşterea în acest videoclip a filmelor
care au beneficiat de finanţare din cadrul MEDIA.
Dezbatere europeană
Sute de cineaşti renumiți şi reprezentanți ai industriei audiovizuale s-au întâlnit pentru două zile,
în perioada 1-2 decembrie, la Bruxelles, pentru a analiza provocările şi oportunitățile cu care se
confruntă sectorul audiovizual european şi să discute despre viitorul programului MEDIA al UE,
care împlineşte 25 de ani. De la lansarea sa, în 1991, acest program a generat investiții de peste

2,4 miliarde euro în conținuturile, creativitatea şi diversitatea culturală din Europa, a contribuit la
apariția a mii de filme, precum şi la promovarea acestora la nivel internațional. După 25 de ani,
industria audiovizuală europeană trebuie să răspundă acum mai multor provocări: cum să rămână inovatoare, cum să devină mai competitivă şi cum să atragă categorii noi de public pe piața
unică digitală. Plecând de la aceste premise, evenimentul festiv a găzduit o serie dezbateri, seminare şi discuții care vor contribui la conturarea viziunii şi a direcției strategice ale programului
MEDIA după anul 2020. Andrus Ansip, vicepreşedinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Datorită programului MEDIA, filmele europene şi-au putut găsi noi spectatori dincolo de
graniţe, în cinematografe, la festivaluri, în şcoli, dar şi pe internet. Trebuie să valorificăm acest

succes şi să depunem în continuare eforturi pentru ca europenii, mai ales tinerii născuţi în era
digitală, să aibă acces la o ofertă legală largă şi variată de conţinuturi audiovizuale. Aceste eforturi

vin

în

completarea

acţiunilor

noastre

de

combatere

a

pirateriei.”

Principalele teme de discuție ale evenimentului au fost:
Investiţiile în capitalul uman: formarea şi măsurile de sprijin ale talentelor sunt esențiale pentru dezvoltarea noii generații de creatori europeni
Cu toţii îndrăgim poveştile: cererea de poveşti cunoaşte o dezvoltare fără precedent, fenomen ce deschide calea către formate şi metode narative noi şi captivante pentru publicul tânăr.
Căi noi de abordare: pentru ca operele europene să atragă noi categorii de public, mai
ales pe tinerii născuți în era digitală, ce reprezintă viitorul piețelor audiovizuale, vor fi esențiale
noi strategii de distribuție, care să combine platforme şi să folosească în mod inteligent noile date şi noile medii de comunicare.
Noi forme de finanţare: acestea sunt esențiale pentru deblocarea investițiilor de care
are nevoie acest sector pentru a fi competitiv pe piața unică digitală. Pornind de la experiența
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dobândită datorită Mecanismului de garantare pentru sectoarele cultural şi creativ, lansat anul
acesta, Comisia urmăreşte să dezvolte în continuare instrumente de piață care vor completa sistemele de granturi disponibile în cadrul programului MEDIA.
Pagini utile:
Comunicat de presă integral
Întrebări şi răspunsuri privind programul MEDIA

Programul MEDIA împlineşte 25 de ani: Să investim în creativitate, să ne clădim viitorul, manifestare organizată la Centrul de arte frumoase din Bruxelles (BOZAR) - program
Forumul Filmului European
Investiții în creativitate: Programul MEDIA sărbătoreşte 25 de ani la Festivalul de film de la
Cannes (comunicat de presă – 13 mai 2016)
Fişe pentru fiecare țară privind programul MEDIA
Fişă informativă privind programul MEDIA
Fişă informativă cu exemple de filme sprijinite prin programul MEDIA
Fişă informativă privind sistemele de finanțare disponibile în cadrul programului MEDIA
Mecanismul de garantare pentru sectoarele cultural şi creativ
Materiale video
Pe rețelele de socializare
#MEDIA25
#DigitalSingleMarket
@MEDIAprogEU

@europe_creative
Pagina Facebook privind Europa creativă
Persoane de contact pentru presă:
Nathalie VANDYSTADT (+32 2 296 70 83)
Inga HOGLUND (+32 2 295 06 98)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
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Rezultatele concursului Reporter şi Blogger
European 2016
Ediţia 2016 a concursului Reporter şi Blogger European s-a încheiat, mai jos vă prezentăm lista câştigă-

torilor.



Categoria 1, presă audio: Maria Pătraşcu-Cornaciu – Radio România Antena Satelor



Categoria 3, presă scrisă şi online: Doru Pop – Adevărul



Categoria 4, opinie/editorial: Robert Lupiţu – Calea Europeană



Categoria 5, reportaj/anchetă/interviu: Dan Lungu – Radio Reîntregirea, News.ro



Categoria 6, blog: Irina Bartolomeu - irina.bartolomeu.ro

Mențiuni speciale au primit Mădălin Necşuțu, categoria 4, Teodora Rusu Baciu şi Constantin Pescaru, categoria 5 şi Tiberiu Cazacioc, categoria 6.
Pentru categoriile 2, presă video, 7, galerie şi 8, social media admin, nu au fost acordate premii,
juriul considerând că materialele înscrise nu au avut calitatea necesară pentru a fi premiate.
În cadrul ediției 2016 s-au înscris 45 de concurenți, cu 206 de materiale, la 8 categorii. Atât jurnaliştii cât şi bloggerii au putut concura direct la secțiunile 4, 5, 7 şi 8, pe când secțiunile 1, 2 şi 3 au
fost rezervate exclusiv presei, iar la categoria 6 s-au putut înscrie doar bloggeri. Câştigătorii vor
primi ca premiu o tabletă iPad, în cadrul ceremoniei de premiere care se va desfăşura pe data de

15 decembrie.
Juriul pentru categoriile 1-7 a fost format din Ioana Avădani (directorul Centrului pentru Jurnalism
Independent) , Mihai Rădulescu (TVR), Victor Kapra (blogger), Bianca Toma (expert din partea DC
Communication SRL – contractor al Reprezentanței Comisiei Europene pentru acest concurs) şi
Răzvan Szabo (din partea Reprezentanței Comisiei Europene); pentru categoria 8 membrii juriului
au fost Victor Kapra, Iulia Badea-Gueritee (din partea Reprezentanței Comisiei Europene) si Vadim
Baltag (expert din partea DC Communication SRL).
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Oportunităţi europene pentru tineri
Bursele europene de studiu în străinătate
GoEuro
Platforma de călătorie GoEuro doreşte să ofere studenților posibilitatea de explora şi de a călători
în Europa, indiferent de modul de transport pe care îl preferă.
GoEurope oferă trei burse individuale în valoare de 500 €, 1.500 € şi 2.000 €.
Cine poate aplica
Participanții eligibili trebuie să fie deja înscrişi la colegiu sau universitate în anul universitar
2016/2017, iar universitatea sau colegiul trebuie să fie eligibile pentru bursă.
Sunt calificați numai studenții care participă la programe de studiu din străinătate din statele
membre UE şi/sau zona Schengen.
Data limită de înscriere: 31 ianuarie 2017, la miezul nopţii (GMT + 1).
Mai multe informații: http://www.goeuro.com/travel/study-abroad

Congresul europe@DJHT- Creating a social and
fair Europe for all young people
Scopul activității este acela de a găsi răspuns la întrebarea: cum ar putea activitățile de tineret să sprijine
demersurile pentru o Europă aplecată spre social şi
dreptate?
Informații suplimentare referitoare la obiectivele, descrierea

şi

structura

congresului

următoarea

se

găsesc

la

adresă:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-

calendar/training/europe-djht-creating-a-social-andfair-europe-for-all-young-people.6035/
Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil
înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
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https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/6495/
application/
Profilul participantului:


este membru activ într-o organizaţie de tineret (lucrător/lider de tineret, formator, mentor
SEV) sau entitate care se ocupă cu protecția drepturilor copilului;



are experienţă în proiecte Erasmus+ în domeniul tineretului;



este motivat să dezvolte un viitor proiect Erasmus+ în domeniul tineretului;



deține cunoştințe avansate de limba engleză (scris, vorbit);



- are peste 18 ani



nu a beneficiat în ultimele 12 luni de mobilitate TCA finanțată de ANPCDEFP.

Criterii de selecţie:


capacitate de comunicare, informare şi formare;



experiența profesională;



motivaţie personală şi profesională;



abilităţi lingvistice.

Data limită pentru înscriere este: 15 ianuarie 2017
Rezultatele selecţiei vor fi comunicate tuturor candidaţilor de către Agenţia Naţională din Germania, până pe 15 februarie 2017.
Condiții de participare:


Numărul maxim de participanți din România: 8



Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.



Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Germania.

NOTĂ:
1. Costurile de participare vor fi distribuite după cum urmează: costurile de transport vor fi acoperite de către ANPCDEFP pe bază de contract (grantul maxim este de 500 de euro), iar cele legate de subzistență (cazare și masă) de către organizatori.
2. Candidații selectați trebuie să-și avanseze sumele necesare acoperirii costurilor de transport până la locul de desfășurare a cursului, utilizând cel mai ieftin mijloc de transport: bilet de avion

(clasă economic, low-cost), bilet de tren (clasa a II-a), autocar etc. Aceste costuri vor fi rambursate de ANPCDEFP în proporție de 95%
3. Un procent de 5% din costurile de transport va fi perceput ca fiind cofinanţarea participantului
la curs (și el va fi reținut din cheltuielile de transport, la decont).
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4. Agenția Națională din Germania va asigura costurile privind cazarea, masa participanților şi
costurile aferente programului de activități.

EUROPE DIRECT Târgovişte

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC

Anul VIII, nr. 12/DECEMBRIE 2016
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.

