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Tabăra pentru voluntari „România,
plămânul verde al Europei”
Membrii echipei şi voluntarii CIED Bucovina Suceava (având ca structură
gazdă Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina) şi CIED
Târgovişte (având ca structură gazdă Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade
Rădulescu”), în perioada 15 – 17 august 2017, s-au întâlnit în cadrul Ta-

berei de comunicare şi abilităţi practice pentru voluntarii Europe Direct
cu tema „România, plămânul verde al Europei”.
În ziua de 15 august 2017, membrii celor două echipe şi unii voluntari
suceveni s-au întâlnit la sediul CIED Bucovina Suceava. Au participat la
activitatea „Să facem cunoştinţă! Să ne integrăm într-un grup nou”.
Apoi, s-a organizat o vizită la Ariile naturale protejate „Ponoare” şi
„Frumoasa” aflate în vecinătatea oraşului Suceava, monitorizate de GEC
Bucovina.
În ziua următoare, 16 august 2017, membrii celor două echipe şi volun-

tarii s-au întâlnit la Punctul de informare al CIED Bucovina Suceava, de
la Centrul pentru Tradiţii Bucovinene. În cadrul sesiunii „Activităţi de succes desfăşurate de voluntari”, participanţii au prezentat proiecte finalizate
sau aflate în implementare, au făcut schimb de opinii privind bune
Titlu articol secundar
practici în munca de voluntariat.
De mult interes s-au bucurat discuţiile privind impactul deosebit asupra
publicului-ţintă a conceptului de „teatru-form” prezentat de participantele de la CIED Târgovişte. Acestea au demonstrat că astfel se pot aduce
în atenţia / discuţia opiniei publice anumite subiecte „fierbinţi” din comu-

Concurs foto-video 17
#BeActive

nităţile locale. Sucevenii participanţi au fost foarte atenţi la explicaţiile

Stagii de practică 17
la Curtea de Justiţie

experienţa acestora. După pauza de prânz, participanţii la Tabără au

oaspeţilor de la Târgovişte şi au afirmat intenţia de a implementa în zonă
continuat cu acţiunea „Oportunităţi inovatoare pentru tinerii voluntari ai
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Centrelor Europe Direct”, motiv de prezentare a unor experienţe proprii şi iniţierera de noi colaborări pentru granturi europene. Ziua s-a încheiat cu o vizită la Cetatea de Scaun medievală din Suceava şi Muzeul Satului Bucovinean. În ziua de 17 august 2017 participanţii la Tabără au participat la dezbaterea „Prezentare produse şi materiale informative ED – munca cu voluntari”. După
pauză de prânz s-a continuat cu atelierul de lucru „Imaginează, crează, inovează … alături de tineri pentru tineri”. Membrii echipelor de la cele două Centre CIED şi voluntarii suceveni au discutat cu sinceritate despre dificultăţile dar şi satisfacţiile întâlnite în activităţile cu voluntari. Între
acestea: dificultatea de a convinge populaţia referitor la efectele benefice ale voluntariatului
(personale şi pentru comunitate), migraţia voluntarilor deja formaţi (geografică, socială etc.), dar
şi satisfacţia personală, creşterea propriei importanţe personale a voluntarului. Nu în ultimul rând,
efectele benefice asupra comunităţii, mediului înconjurător, climatului cultural şi social.
La finalul celor trei zile de Tabără, s-au tras concluziile, acestea demonstrând succesul acesteia.
Ziua s-a incheiat cu vizitarea unor monumente istorice şi obiective turistice din zonă: Muzeul
naţional de istorie, Muzeul de ştiinţe naturale, Hanul Domnesc, Monumente UNESCO – Mănăstirile
Sf. Ioan din Suceava şi Voroneţ.
Seara târziu, gazdele şi oaspeţii au participat la deschiderea Festivalului de Artă Medievală

„Ştefan cel Mare” din Suceava, au admirat parada portului medieval şi prezentare de arme, manifestări specifice cu muzică şi dans medieval, concurs de lupte, teatru, spectacole speciale cu făclii, turniruri.
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Voluntari EUROPE DIRECT Târgovişte în schimb
de experienţă cu alte centre ED din România în
cadrul taberei de abilităţi practice pe tema
"Cu voi totul e mai simplu!"
Pentru a forma şi informa tinerii voluntari (care au devenit vectori de informare în cadrul comunităţilor din care provin, deservind unele Puncte de informare europeană din judeţ), precum şi echipa de proiect despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcţia Uniunii Europene, voluntarii Centrului EUROPE DIRECT Târgovişte al Bibliotecii Judeţene
Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa au efectuat în perioada 17 - 23 august 2017 o tabără cu tema
Cu voi totul e mai simplu ! organizată în parteneriat cu centrul EUROPE DIRECT Comăneşti - Bacău, Mizil şi Buzău.
Schimburile de experienţă realizate în cadrul taberei au urmărit să ofere voluntarilor şi echipei ED

Târgovişte ocazia de a afla cum funcţionează alte centre EUROPE DIRECT din ţară, dar şi de a se
cunoaşte între ei, de a învăţa despre modul de viaţă şi despre felul în care aceste centre lucrează,
despre rolul tinerilor în construcţia Europei. Petrecerea timpului liber alături de copiii din cadrul
Centrelor partenere: jocuri pe plajă, plimbări, scenete sau evoluţii interpretative: muzică şi dans,
au contribuit la sporirea motivaţiei tinerilor de a se implica în activităţile de voluntariat dezvoltate
de Centrele Europe Direct, fapt care va duce la o creştere a reputaţiei brand-ului „EUROPE DIRECT”, precum şi la dezvoltarea personală a tinerilor participanţi, dornici de cunoaştere şi implicare socială. Lucrul în echipă, precum şi prezentarea tehnicilor de comunicare, a tehnicilor unui discurs de succes sau implicarea în activităţile de voluntariat iniţiate de membrii reţelei Europe Direct,

au condus la respectul şi recunoştinţa tinerilor pentru aprofundarea spiritului civic precum şi la
conjugarea valorilor culturii organizaţionale a reputatelor unităţi învăţământ cu cele europene.
Totodată, s-a urmărit sporirea motivaţiei şi a implicării în activităţile de voluntariat dezvoltate de
centrul nostru, dar şi dobândirea unor abilităţi şi competenţe de lucru în echipă în activităţile de
informare şi comunicare. La întoarcerea acasă participanţii vor prezenta rezultatele taberei efectuate în cadrul unor evenimente viitoare în bibliotecile, şcolile şi liceele din care provin sau organizate de ED Târgovişte. De asemenea, vor afişa pe panoul punctului de informare în cadrul cărora activează informaţii şi fotografii referitoare la schimburile de experienţă efectuate.
Activitatea realizată cu voluntari din cadrul celor două centre de informare şi comunicare este posibilă prin susţinerea financiară venită din partea Comisiei Europene şi a Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
În cadrul evenimentelor ce s-au derulat pe parcursul a 7 zile au avut loc şi diferite prezentări în
vederea promovării proiectului EUROPE DIRECT, precum şi diseminarea rezultatelor obţinute până
în prezent ce au fost susţinute utilizând metode ale educaţiei nonformale, iar în cazul nostru prin
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metoda teatrului forum. Mulţumim pe această cale echipei de voluntari care s-a implicat în realizarea piesei de teatru cu titlul Mărul discordiei sau despre drepturi fundamentale în UE şi vă invitam,
totodată, să fiţi alături de noi în efortul nostru comun de a prezenta drepturile şi obligaţiile cetăţenilor europeni.

Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu
Dâmboviţa prin Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte vă invită la documentare creative
Vineri, 1 septembrie, ora 17:00 la sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene Ion Heliade Rădulescu

Dâmboviţa în cadrul KineDok powered by One World Romania ediţia a 3-a în Dâmboviţa prin Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a rulat filmul „Cambridge”.
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Cambridge/Кеймбридж
|Eldora Traykova|Bulgaria|2015|64 minute|
Producer, Co-producer, Production Companies: Asen Vladimirov | Pro Films | Bulgaria National Film Center |
Screenwriter: Asen Vladimirov |
Director of photography: Emil Hristov |
Editing: Stefan Bojadjiev |

Sound: Y uri Tsolov |
Limba vorbită: Bulgară | Subtitrare în limba română
Synopsis: | Dolni Tsibar este un sat întins din nord-vestul Bulgariei – cea mai săracă regiune a Uniunii Europene. 99% din localnici sunt romi. Datorită interesului acordat de aceştia educaţiei, media
-a numit, ironizându-i, Cambridge-ul romilor. Filmul urmăreşte viaţa de zi cu zi a satului, pe perioada unui an întreg. Un an întreg din viaţa şcolii primare locale, unde profesori dedicaţi se străduiesc
să ofere elevilor cea mai bună educaţie posibilă cu resurse limitate. Într-un stil calm, observaţional
şi fără niciun comentariu, regizoarea Eldora Traykova ne introduce în viaţa satului şi a localnicilor
acestuia. Profesorii, copiii, părinţii şi sătenii vorbesc despre vieţile lor de zi cu zi, îşi narează propriile

autobiografii şi vise. De-a lungul drumului, devine clar ca şcoala în sine nu este cu mult diferită de
orice altă şcoală – sunt doar circumstanţele excepţionale. Romii încă sunt trataţi ca nişte cetăţeni de
mâna a doua şi se lovesc de discriminare în fiecare zi. Mulţi dintre copii au părinţi care lucrează în
străinătate, iar sărăcia este un lucru obişnuit. Între timp, copiii sunt nevoiţi să înveţe extraordinar
de bine dacă vor să aibă şanse pentru un viitor mai bun. Un tată este furios pe gemenii săi deoarece
unul dintre ei a luat numai 10 şi un singur 9 – care i-ar putea pune in pericol visul de a ajunge la
facultate. Ca o pedeapsă, aceştia trebuie să aibă grijă de o capră pe timpul vacanţei de vară. |
Trailer film: https://www.youtube.com/watch?v=ZSNA5e-Gngc |
Premii şi festivaluri:
|2016| „Kids & Docs” Documentary section, Best Feature Documentary Award, Olympia
International Film Festival for Children and Young People|
|2016| Mediawave International Film and Music Gathering |
|2016| DOK.panorama section, DOK.fest Munich|
|2016| Special Mention, SIFF’s Documentary Programme, Sofia International Film Festival|
|2016| CinEast Central And Eastern European Film Festival Luxembourg |
|2015| Special Award of Plovdiv, Golden Rhyton – Golden Rhyton Bulgarian Documentary
and Animation Film Festival|
|2015| International Documentary Film Festival Amsterdam|
Biografie regizor: | Eldora Traykova este fiica regizorului bulgar Atanas Traykov
şi s-a născut pe 1 august 1956 în Petrich, Bulgaria. A absolvit Academia Naţională
de Arte Teatrale şi Cinematografice din Sofia, Bulgaria, în 1979, cu o diploma în
Regie de Film şi Televiziune .
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Are peste 50 de documentare – cel mai recent „Emoţii Pozitive”/„Polozhitelni emotzii” (2008) a câştigat Golden Rhyton Award for Best Documentary Film în cadrul Golden Rhyton Bulgarian Documentary and Animation Film Festival. „Black Chronicle” a câştigat Diploma of the Red Cross Film Festival, „A Long Film About Cex” a câştigat „Friday Night” Magazine Award (1992), „On Men and Bears”
a fost nominalizat la International Film Festival Amsterdam, Joris Ivens Award, „Neon Light Tales” a
câştigat „Best Film of the Year” la BBC International Film Festival. „Dancing Bears Park” a câştigat
The Best Perspective Prize în cadrul Guangzhou International Film Festival, iar „Born with the Cen-

tury” a primit Union of Bulgarian Filmmakers Annual Award for Best Documentary. „Neonovi prikazki” (1992) a câştigat Special mention „For the observation of human existence at the very bottom”
la Krakow Film Festival şi Grand Prix la Tampere International Film Festival, ambele în anul 1993.|
Presa/Review-uri:
| „Eldora Traykova’s Cambridge won the Best Feature Documentary Award for capturing, in a naturalistic way, a remarkable Bulgarian Roma community that has realised that the key to its future is
education.” – Motivaţie Olympia International Film Festival for Children and Young People |
http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=en&did=320574 |

Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmboviţa şi Centrul Europe Direct, vă invită să vizionaţi în fiecare lună, câte un film documentar, după următorul program:
5 octombrie

17:00

06.10.2017

Doar o Răsuflare

17:00

03.11.2017

Liberi

17:00

08.12.2017

_____________________________________________________________________
ORGANIZATOR LOCAL: Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte
ORGANIZATOR NAŢIONAL: Asociaţia One World Romania
ONLINE: oneworld.ro | kinedok.net
PARTENERI: Institute of Documentary Film (Rep. Cehă), Filmtopia (Slovacia), Eclipse Film
(Ungaria), ReStart (Croaţia), Krakow Film Foundation (Polonia), Bergen International Film Festival
( Norvegia), Activist 8 (Bulgaria)
CU SPRIJINUL: Programul Europa Creativă al Uniunii Europene
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UE, mai puternică, la 10 ani de la începutul
crizei financiare
La împlinirea a 10 ani de la izbucnirea crizei financiare,
Uniunea Europeană este mai puternică decât înainte, iar
zona euro este mai bine pregătită să răspundă provocărilor
viitoare. Pachetul de măsuri luate de Comisia Europeană,
împreună cu celelalte instituţii şi statele membre UE, a
contribuit la reaşezarea Europei pe un traseu pozitiv. Drept
urmare, în prezent, economia UE creşte pentru al cincilea
an la rând, şomajul este la cea mai scăzută rată din 2008,
băncile sunt mai puternice, investiţiile sunt în creştere, iar finanţele publice sunt într-o situaţie
mult mai bună.
09/08/2017
Comisarul Pierre Moscovici, responsabil pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi
vămi, a declarat: „La zece ani de la izbucnirea crizei globale, revenirea economiei europene a devenit tot mai accentuată. Trebuie să ne folosim de această evoluţie pozitivă pentru a finaliza reforma Uniunii Economice şi Monetare. Nu toată moştenirea trecutului este contracarată automat.
Am putut vedea, în rândul statelor membre, mari divergenţe sociale şi economice. Este esenţial
ca munca noastră să contribuie la convergenţa viitoare reală şi durabilă a economiilor noastre.”
Deşi criza nu a pornit din Europa efectele ei au fost resimţite şi aici, astfel că instituţiile europene
împreună cu statele membre au fost nevoite să vină cu un răspuns rapid pentru a contracara

efectele negative. Printre măsurile luate se numără:


reglementarea sectorului financiar şi îmbunătăţirea guvernanţei economice;



dezvoltarea unor noi cadre instituţionale şi de reglementare comune;



crearea unei plase de protecţie pentru zona euro;



ajutorarea ţărilor aflate într-o situaţie financiară dificilă;



îmbunătăţirea finanţelor publice ale statelor membre;



realizarea de reforme structurale şi încurajarea investiţiilor;



combaterea şomajului în rândul tinerilor;



îmbunătăţirea supravegherii în sectorul bancar;



dezvoltarea abilităţilor instituţiilor financiare de a răspunde provocărilor;
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stabilirea unor metode pentru mai buna gestionare şi prevenire a posibilelor crize.

Drept urmare, zona euro şi-a revenit, iar numărul statelor care au aderat la aceasta a urcat de la 12
la 19, ceea ce a făcut ca euro să devină a doua cea mai puternică monedă din lume. Un singur stat
(Grecia) din opt se mai află într-un program de asistenţă financiară şi doar trei ţări din 24 mai fac
obiectul procedurii de deficit excesiv. Planul Juncker, lansat în noiembrie 2014 prevede atragerea a
nu mai puţin de 225 miliarde euro în toate statele membre.
Context
Cea mai gravă criză din cele 6 decenii de existenţă ale UE izbucnea la 9 august 2007, atunci când
efectele sale erau resimţite de către prima dintre instituţiile bancare europene afectate, respectiv
BNP Paribas. În anii care au urmat, ceea ce iniţial părea a fi o criză financiară a devenit o criză a sistemului bancar şi mai apoi datoriilor suverane, afectţnd astfel întreaga economie.
Persoane de contact pentru presă:
Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)
Vanessa MOCK (+32 2 295 61 94)
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 Căutaţi traducerile disponibile pentru linkul precedentEN•••
Cartea Albă privind viitorul Europei
Cele cinci documente de reflecţie
Raportul celor cinci preşedinţi
Conturile de Twitter ale comisarilor @VDombrovskis(link is external) şi @Pierremoscovici

Comisarul european Corina Creţu a aprobat
investiţii în valoare de 155 milioane de euro în
domeniul infrastructurii de gestionare a apei
din România
Şase mari proiecte de infrastructură în domeniul gestionării apei vor beneficia
de investiţii în valoare de 155 milioane de euro din Fondul de coeziune, în scopul îmbunătăţirii colectării, tratării şi distribuţiei apei în întreaga ţară.
05/09/2017
Comisarul pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat: "Politica de coeziune investeşte pentru ca fiecare cetăţean să aibă în permanenţă acces la apă curată, protejându-se
astfel, în acelaşi timp, atât sănătatea acestora, cât şi mediul înconjurător."
Sumele alocate celor 6 proiecte sunt după cum urmează:


18 milioane de euro pentru, între altele, construcţia şi renovarea a 18 puţuri de adâncime şi
a 3 staţii de tratare a apei în judeţul Argeş, pentru aproximativ 200.000 de persoane
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6,3 milioane de euro pentru renovarea a două rezervoare şi pentru construcţia a 10 noi km
din reţeaua de distribuţie a apei, în judeţul Dâmboviţa;



21 de milioane de euro pentru lucrări în judeţul Maramureş în vederea extinderii reţelei de
distribuţie a apei cu aproximativ 60 de km, de care vor beneficia 230.000 de locuitori;



46 de milioane de euro pentru construcţia şi modernizarea a 7 staţii de tratare a apei în judeţul Prahova, având ca beneficiari 167.000 de locuitori;



12,6 milioane de euro pentru un acces mai bun la apa potabilă în judeţul Satu Mare, în
principal prin forarea a patru puţuri de adâncime şi extinderea reţelei de canalizare cu 40 de km;
51 de milioane de euro pentru îmbunătăţirea accesului la apă pentru 179.000 de locuitori din
judeţul Vaslui - proiectul, care are în vedere zonele urbane ale localităţilor Vaslui, Bârlad, Huşi şi
Negreşti, presupune construirea şi renovarea a peste 130 de km din reţeaua de alimentare cu
apă.
Mai multe informaţii despre utilizarea fondurilor europene în România sunt disponibile
pe platforma de date deschise.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes Bahrke (+32 229 58615)
Sophie Dupin de Saint-Cyr (+32 229 56169)

Comisarul european Corina Creţu a aprobat
modificarea Programului Operaţional Regional
2014-2020 pentru a simplifica accesul
beneficiarilor la fondurile europene
Comisia Europeană a adoptat joi, 31 august 2017, propunerea de modificare a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 pentru România.
Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat:
"Modificările programului operaţional vizează o serie de ajustări tehnice,
menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul unor axe prioritare,
pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor. Serviciile mele şi eu,
personal, am oferit şi vom continua să oferim asistenţă autorităţilor române în cadrul unui exerciţiu amplu de colaborare inter-instituţională, menit a simplifica procedurile şi a accelera procesul
de implementare pe teren."
31/08/2017
În baza modificărilor agreate, de acum înainte vor fi posibile, de exemplu:
parteneriate între autorităţile publice locale şi alte instituţii publice, pentru a se implica
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împreună în proiecte cu finanţare UE;


co-finanţarea din fonduri europene a unei game mai largi de proiecte care vizează mobilitatea urbană, inclusiv în ceea ce priveşte introducerea sau reintroducerea mijloacelor de transport public electrice ;



extinderea categoriilor de beneficiari eligibili pentru a accesa fonduri europene, astfel încât, în

afara municipalităţilor, eligibile deja, şi alte autorităţi locale, precum consiliile judeţene, vor putea
gestiona proiecte cu finanţare europeană în domeniul transportului public urban;



extinderea categoriilor de unităţi de sănătate eligibile pentru finanţare, asigurând astfel un sis-

tem de asistenţă medicală de urgenţă mai bine coordonat.
"Programul Operațional Regional va sprijini și parteneriatele și cooperarea între IMM-uri și organizațiile de transfer tehnologic, permițându-se astfel o mai bună exploatare a rezultatelor cercetărilor științifice prin transformarea lor în produse și servicii care vor putea intra pe piață, generând
totodată creștere economică", a adăugat Corina Creţu.
Context

Având o alocare din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) de 6.6 miliarde de euro, Programul Operaţional Regional (POR) este cel mai vast program din România, acoperind o mare varietate de obiective tematice în domenii-cheie pentru dezvoltarea regională: accesibilitate
(infrastructură), competitivitate şi inovare, IMM-uri, dezvoltare urbană, eficienţă energetică, mobilitate urbană, servicii sociale şi de sănătate, educaţie, cadastru şi administrare teritorială. Programul Operaţional Regional (POR) fost aprobat de Comisie în data de 23 iunie 2015.
Cererea de modificare a POR a fost trimisă de autorităţile din România în data de 23 iunie 2017,
având ca scop ajustarea lui şi extinderea unor aspecte legate de eligibilitate.
Mai multe informaţii despre fondurile europene în România sunt disponibile pe platforma de date
deschise.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes Bahrke - Tel.: + 32 229 58615
Sophie Dupin de Saint-Cyr - Tel.: + 32 229 56169
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Dialog cu cetăţenii al comisarului european
Corina Creţu şi al preşedintelui Comitetului
Regiunilor Karl-Heinz Lambertz

Vrei să discuţi despre viitorul Uniunii Europene şi despre modul în care ea ar putea răspunde mai
bine nevoilor şi preocupărilor tale? Vrei să ştii care sunt scenariile propuse şi cum poţi să te implici
activ în dezbaterea lor?
Te invităm la dialogul cu cetăţenii susţinut de comisarul european Corina Creţu şi de preşedintele
Comitetului Regiunilor Karl-Heinz Lambertz.
Data:
07/09/2017 - 16:00
Locul:
ARCUB Bucureşti(link is external)
Poţi participa la dezbatere în direct, completând formularul de înscriere, sau on-line, prin intermediul reţelelor sociale Facebook şi Twitter, folosind #EUdialogues şi #FutureOfEurope.
Pe parcursul evenimentului, se vor discuta teme de actualitate de pe agenda Uniunii Europene şi a
României, accentul fiind pus pe Cartea albă privind viitorul Europei şi cele cinci scenarii pentru o
Uniune Europeană cu 27 de state membre.

Evenimentul va fi deschis presei şi transmis în direct. Participarea la acest eveniment presupune
acordul de a fi filmat/ă şi fotografiat/ă.
Din motive de securitate, accesul în sală se va face între orele 15.00 şi 16.00 şi va fi permis participanţilor înregistraţi, care posedă asupra lor un act de identitate.
Accesul se va face în limita locurilor disponibile.
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Tinerii traducătorii își vor testa cunoștințele în cadrul
concursului anual al Comisiei Europene
Direcţia

Generală

Traduceri

a

Comisiei Europene lansează cea de a

11-a ediţie anuală consecutivă a concursului Juvenes Translatores. Tematica textelor pe care tinerii traducători

din

întreaga

Europă

vor

trebui să le traducă în cadrul ediţiei
din acest an a concursului Juvenes
Translatores va fi „UE 60 - aniversarea a 60 de ani de la semnarea
Tratatului de instituire a Comunității

Europene”.
Înscrierile pentru cea de a 11-a ediţie a concursului pentru tinerii traducători, organizat
de Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene, s-au deschis vineri, 1 septembrie
2017, la ora 12.00.
01/09/2017
Comisarul european Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget, resurse umane şi
traduceri, a declarat: „Este o inițiativă excelentă care combină două dintre valorile primordiale ale
Europei: diversitatea lingvistică și talentul tinerilor. Invit școlile din întreaga Europă să participe la
acest concurs.”

Înscrierile se vor deschide mai întâi pentru şcoli, în pagina: http://ec.europa.eu/translatores. Perioada pentru înscrieri se va încheia în data de 20 octombrie, la ora 12.00. Formularul de înscriere este disponibil online, în toate limbile oficiale ale UE.
Într-o a doua etapă, un număr total de 751 de şcoli selectate vor fi invitate să transmită numele
elevilor care vor participa la concurs. Tinerii traducători - între doi şi cinci din fiecare şcoală - pot
avea orice naţionalitate şi trebuie să se fi născut în anul 2000.
Ei vor avea şansa să îşi testeze cunoştinţele cu ocazia concursului, care va avea loc în 23 noiembrie 2017. Concursul se va desfăşura simultan în toate şcolile care au fost selectate să
participe.
În cadrul concursului, elevii vor traduce un text de o pagină dintr-o limbă oficială a UE în altă
limbă oficială a UE.
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În acest fel, vor fi posibile 552 de combinaţii lingvistice între cele 24 de limbi oficiale ale UE.
Anul trecut, elevii au utilizat 152 de combinaţii lingvistice, traducând, printre altele, din
greacă în letonă şi din bulgară în portugheză. Traducătorii de la Comisia Europeană primesc toate
traducerile, le notează şi apoi selecţionează câte un câştigător pentru fiecare ţară. Anul trecut,
câştigătoarea din România a fost Alina Cristina Tache, elevă a Colegiului Naţional „Mihai
Viteazul” din Ploieşti, cu o traducere din germană în română.
Câştigătorii din acest an vor fi invitaţi la Bruxelles în aprilie 2018 pentru a le fi înmânate premiile.
Context
Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene a organizat Concursul Juvenes Translatores („tineri
traducători”, în latină) în fiecare an, începând din 2007. Obiectivul său este de a promova studiul
limbilor străine în şcoli şi de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea să îşi dea seama ce înseamnă să fii
traducător. Concursul se adresează elevilor de liceu în vârstă de 17 ani şi se desfăşoară simultan în
toate şcolile selectate din întreaga UE. Concursul i-a inspirat şi i-a încurajat pe unii participanţi să
studieze limbile străine şi la nivel universitar şi să devină traducători profesionişti. Acest concurs
subliniază, de asemenea, bogata diversitate lingvistică a Europei.
Persoane de contact pentru presă:
Alexander WINTERSTEIN (+32 229 93265)
Andreana STANKOVA (+32 229 57857)
Întrebări din partea publicului larg:
Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email
Pagini utile
Pagina concursului Juvenes Translatores:
Fotografii de la ceremonia de premiere din 2017Căutaţi traducerile disponibile pentru linkul

precedentEN•••
Urmăriţi Direcţia Generală Traduceri a Comisiei Europene pe Twitter: @translatores
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Comisarul european Corina Creţu a aprobat
modificarea Programului Operaţional Regional
2014-2020 pentru a simplifica accesul
beneficiarilor la fondurile europene
Comisia Europeană a adoptat joi, 31 august 2017, propunerea de
modificare a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020
pentru România.
Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a declarat:
"Modificările programului operaţional vizează o serie de ajustări tehnice,
menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul

unor axe prioritare,

pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor. Serviciile mele şi eu,
personal, am oferit şi vom continua să oferim asistenţă autorităţilor române în cadrul unui

exerciţiu amplu de colaborare inter-instituţională, menit a simplifica procedurile şi a accelera
procesul de implementare pe teren."
31/08/2017
În baza modificărilor agreate, de acum înainte vor fi posibile, de exemplu:



parteneriate între autorităţile publice locale şi alte instituţii publice, pentru a se implica

împreună în proiecte cu finanţare UE;



co-finanţarea din fonduri europene a unei game mai largi de proiecte care vizează mobilitatea

urbană, inclusiv în ceea ce priveşte introducerea sau reintroducerea mijloacelor de transport public
electrice;



extinderea categoriilor de beneficiari eligibili pentru a accesa fonduri europene, astfel încât, în

afara municipalităţilor, eligibile deja, şi alte autorităţi locale, precum consiliile judeţene, vor putea
gestiona proiecte cu finanţare europeană în domeniul transportului public urban;
"Programul Operațional Regional va sprijini și parteneriatele și cooperarea între IMM-uri și
organizațiile de transfer tehnologic, permițându-se astfel o mai bună exploatare a rezultatelor
cercetărilor științifice prin transformarea lor în produse și servicii care vor putea intra pe piață,
generând totodată creștere economică", a adăugat Corina Creţu.
Programul Operaţional Regional (POR) fost aprobat de Comisie în data de 23 iunie 2015.
Cererea de modificare a POR a fost trimisă de autorităţile din România în data de 23 iunie 2017,
având ca scop ajustarea lui şi extinderea unor aspecte legate de eligibilitate.
Mai multe informaţii despre fondurile europene în România sunt disponibile pe platforma de date
deschise.
Persoane de contact pentru presă:
Johannes Bahrke - Tel.: + 32 229 58615

Sophie Dupin de Saint-Cyr - Tel.: + 32 229 56169
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OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI
Burse DG Interpretare
În fiecare an, DG Interpretare (cunoscut şi ca Serviciul Comun de Interpretare şi Conferinţe

al

Comisiei

Europene)

oferă

mai

multe

burse

de

studiu.

Aceste burse sunt destinate studenţilor la toate disciplinele, care au fost selecţionaţi pentru a urma
un stagiu de formare pentru interpretare-conferinţe oferit de o universitate sau o instituţie de
învăţământ superior recunoscută ca atare. La terminarea acestor studii, diploma trebuie să certifice aptitudinea de a profesa ca interpret în cadrul unor conferinţe, folosind ambele modalităţi de
interpretare simultană şi consecutivă.

Candidaţii trebuie:
·

să fie cetăţean al unui stat membru UE sau a unui stat candidat (Albania, Fosta Republică

Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia şi Turcia);
·

să fie absolvenţi de învăţământ superior (licenţiaţi) sau studenţi în ultimul an universitar;

·

să aibă una din următoarele combinaţii:

1. Stăpânirea excelentă a limbii materne / vorbite activ şi înţelegerea la perfecţie
a) a cel puţin unei limbi UE dintre daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană,
greacă, italiană, portugheză, spaniolă, suedeză şi
b) a uneia sau mai multora dintre următoarele limbi: bulgară, cehă, croată, estoniană, maghiară,

lituaniană, letonă, malteză, poloneză, română, slovacă, slovenă sau a uneia dintre limbile ţărilor
candidate (albaneză, macedoneană, muntenegreană, sârbă sau turcă);
2. Stăpânirea excelentă a două limbi (la nivelul limbii materne) dintre care una să fie o limbă
menţionată la punctul 1.a., iar cealaltă să fie una dintre cele menţionate la punctul 1.b.
3. Stăpânirea excelentă a limbii materne şi perfecta înţelegere a cel puţin două dintre limbile
menţionate la punctul 1.a;
4. Au candidat sau intenţionează să candideze pentru un program de master / studii postuniversitare în servicii de interpretare pentru anul 2015/2016 de la universitate recunoscută sau o instituţie de nivel universitar recunoscută.
Suma acordată drept bursă este de 2.400 Euro pentru cei care studiază într-un stat membru şi de
1.600 Euro pentru cei care studiază în ţările candidate.
In procesul de acordare a acestor burse, vor fi preferaţi candidaţii care:
- oferă o combinaţie de limbi care satisface în cea mai mare măsură cerinţele curente ale DG Interpretare.
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Selecţia se va face pe baza combinaţiei de limbi străine şi a evaluării potenţialului candidatului.

Data limită pentru înscriere: 15 septembrie 2017

Horizon2020: Acţiunile Marie Sklodowska-Curie
Acţiunile Marie Sklodowska-Curie fac parte din stâlpul Horizon 2020 denumit "Excelenţă în ştiinţă",
programul european pentru cercetare şi inovare şi sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor, concentrându-se pe deprinderile de inovare, în toate disciplinele ştiinţifice, prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.
Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele unei cariere în cecrcetare, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea
transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.
Obiectivul este să întărească, cantitativ şi calitativ, potenţialul uman în cercetare şi tehnologie în

Europa, cu scopul de a:
- sprijini cercetătorii cu noi calităţi şi o gamă largă de competenţe ;
- oferi locuri de muncă atractive pentru cercetatori;
-promova implicarea industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală ;
Grup ţintă:
Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării.
Activităţi:
- "Reţele de cercetare (ITN): suport pentru Innovative Training Networks (ITN) pentru a sprijini activităţile de cercetare şi programele doctorale, implementate de parteneriatele universităţilor

din

Europa,

a

instituţiilor

de

cercetare

şi

a

organizaţiilor

non-

universitare.

Data limită: 14 septembrie 2017, ora 17.00 CET
- "Co-finanţarea unor programe regionale, naţionale şi internaţionale": aceasta finanţează asocieri care implică mobilităţi ale cercetătorilor în afara graniţelor şi asigură condiţii bune de lucru.
Data limită: 28 septembrie 2016, ora 17.00 CET
- "Schimburi de personal în cercetare şi inovaţii"(RISE): cooperări internaţionale şi intersectoriale pentru a contribui la formarea continuă şi dezvoltarea carierei cercetătorilor, indiferent
de nivelul la care se află aceasta, de la juniori la seniori, incluzând personal administrativ şi tehnic
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Concurs foto-video #BeActive
În cadrul primei Săptămâni Europene a Sportului, care va avea loc în perioada 7 - 13 septembrie 2015 în Europa, Comisia Europeană a lansat Concursul foto-video #BeActive.

Pentru a putea participa, candidaţii trebuie:


Să se înscrie în concurs,



Să fie implicat în activităţi sportive sau fitness.



Să se fotografieze sau filmeze când sunt implicaţi în fiecare dintre activităţile alese,



Să publice cel puţin o fotografie sau un videoclip, adăugând hashtag-ul #BeActive, pe
Facebook, Instagram sau Twitter

Să invite prietenii să participe şi vor primi o intrare suplimentară pentru fiecare prieten
care se înscrie.

Profită de şansa de a câştiga unul dintre uimitoarele premii sportive şi de fitness!
Data limită: a fost 23 septembrie 2017
Mai multe detalii la: https://ec.europa.eu/sport/week/take-part_en

Stagii de practică la Curtea de Justiţie
În fiecare an, Curtea de

Justiţie oferă un număr
limitat de stagii plătite
cu durata maximă de 5
luni. Acestea se efectuează de obicei la Directoratul Cercetare şi
Documentare,

la

Ser-

viciul pentru Presă şi

Informaţii,

la

Direc-

toratul General pentru
Traduceri sau la Directoratul
pretare.

pentru

Inter-
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Stagiarilor li se cere:


să fie cetăţeni ai unui stat membru UE;



să aibă diplomă de licenţă în Drept sau Ştiinţe Politice (Dreptul ar trebui să predomine), diplomă care, dacă este cazul, să fie completată de un certificat de studii post-universitare sau de
experienţă profesională;



să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale UE şi să cunoască bine şi o a doua. Se
recomandă, de asemenea, bune cunoştinţe de limba franceză.

Stagiile la Directoratul pentru Interpretare durează între 10 şi 12 săptămâni şi se adresează persoanelor recent calificate pentru interpretare, care sunt specializate în acele limbi străine ce prezintă
interes pentru DG. Stagiarii au ocazia de a-şi perfecţiona capacitatea de interpretare, mai ales pe
partea legală, prin pregătirea de dosare, cercetare de termeni şi exerciţii practice.
Datele limită până la care se pot trimite cererile de candidatură sunt:
·

30 septembrie, pentru stagiile care încep între 1 martie şi 31 iulie

·

30 aprilie pentru stagiile care încep între 1 octombrie şi 28 februarie

Mai multe detalii la: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008

Capitala Europeană a Tineretului
Forumul European al Tineretului lansează "Capitala Europeană a Tineretului" 2020. Timp de un an,
un oraş european va purta acest titlu, având astfel oportunitatea de a-şi prezenta viaţa şi dezvoltarea culturală, socială, politică şi economică legate de tineret.
Această iniţiativă încurajează dezvoltarea de idei noi şi proiecte inovatoare ce privesc participarea
activă a tinerilor în societate şi caută să prezinte un model pentru dezvoltarea în continuare a altor
municipalităţi europene.
Un oraş poate deveni Capitala Europeană a Tineretului dacă se distinge într-un mod pozitiv
şi prezintă un program ambiţios pentru împuternicirea tinerilor. Titlul este acordat de un comitet de
selecţie format din reprezentanţi ai organizaţiilor europene de tineret şi instituţiilor partenere. Mai
multe informaţii despre criteriile de înscriere se găsesc aici.
Eligibilitate
Toate oraşele din statele membre ale Consiliului Europei sunt eligibile pentru titlul de "Capitală Europeană a Tineretului".
Termene limită:
1 octombrie 2017 (23:59 CET), pentru formularele actualizate.
Mai multe detalii: http://europeanyouthcapital.org/yfj/apply

Pagină 19

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR.8/2017

Stagii de practică la Comitetul Regiunilor (CoR)
În fiecare an, Comitetul Regiunilor (CoR) oferă un număr limitat de stagii de practică pentru tineri
cetăţeni din Europa şi alte colţuri ale lumii, prin care aceştia pot câştiga experienţă de muncă întro instituţie europeană. Există două tipuri de stagii: stagii plătite de lungă durată ("stages") sau

perioade scurte de studiu neplătite ("séjours d'étude").

Stagii plătite de lungă durată
În fiecare an, Comitetul Regiunilor oferă tinerilor absolvenţi un număr limitat de stagii de practică cu o durată de
5 luni. Aceste perioade de stagiu implică experienţă de muncă într-unul dintre serviciile Comitetului Regiunilor şi
se derulează între 16 februarie şi 15 iulie (stagiile de primăvară) sau între 16 septembrie şi 15 februarie (stagiile
de toamnă).
Scopul organizării stagiilor de practică la CoR este:


de a da o idee despre activităţile CoR şi despre munca în instituţiile EU în general



de a furniza informaţii practice cu privire la modul de lucru al departamentelor sale



de a da posibilitatea stagiarilor să lucreze într-un mediu multicultural şi multilingvism



de a oferi posibilitatea stagiarilor de a-şi dezvolta şi pune în practică cunoştinţele acumulate de-a lungul studiilor sau carierei personale.

Stagiarii sunt selectaţi dintre cetăţenii statelor membre UE. Cu toate acestea, există un număr restrâns de locuri pentru cetăţenii provenind din state nemembre.
Candidaţii trebuie:
·

să fie absolvenţi de facultate sau posesori de diplome echivalente unei diplome universitare

acordată la sfârşitul unui curs de studii;
·

să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale UE şi satisfăcător o alta (franceză sau

engleză).
Se pot acorda subvenţii pentru aceste stagii. În prezent, subvenţiile sunt în valoare de 25% dintrun salariu al oficialilor AD5/lună. Cursanţii căsătoriţi ale căror soţii/soţi nu au servicii bine plătite
primesc un supliment lunar de 100 Euro, precum şi cei care au un copil dependent. De asemenea,
un stagiar cu dizabilităţi poate beneficia de un adaos în valoare de până la jumătate din subvenţia
lunară.
Date limită:
·

31 martie, miezul nopţii, ora Bruxelles, pentru stagiile de toamnă din 16 septembrie până în

15 februarie
·

30 septembrie, miezul nopţii, ora Bruxelles, pentru stagiile de primăvară din 16 februarie

până în 15 iulie

Buletin informativ al Centrului
Europe Direct TÂRGOVIŞTE
AN IX, NR. 8/2017

Pagină 20

Titlul buletinului informativ

Înscrierea se face doar online, prin internet. Formularele de înscriere online sunt disponibile
la aici.
Perioade de studiu scurte neplătite
CoR oferă, de asemenea, perioade de studiu scurte neplătite (séjours d'étude), în cadrul unuia
dintre serviciile sale, persoanelor ale căror activităţi profesionale, academice sau de cercetare cer
familiarizarea cu activităţile şi/sau politicile Comitetului. Natura sarcinilor ce trebuie îndeplinite de
stagiari depinde, în mare măsură, de departamentul în care sunt repartizaţi; în timp ce unele de-

partamente sunt orientate mai mult spre politică, alte au un caracter pur administrativ.
Candidaţii trebuie:


să fie absolvenţi de facultate sau posesori de diplome echivalente unei diplome universitare
acordată la sfârşitul unui curs de studii;



să cunoască foarte bine cel puţin una dintre principalele limbi de lucru ale Comitetului Regiunilor (engleză sau franceză).

Toate cheltuielile pe durata perioadei de studiu urmează să fie asigurate de beneficiari; ei nu
primesc subvenţii şi nici un alt fel de sprijin financiar din partea CoR. Durata maximă pentru o
vizită de studiu pe termen scurt este de 4 luni dar poate fi extinsă la 6 luni, în funcţie de resursele disponibile la CoR.
Date limită: Nu există date limită pentru perioadele de studiu neplătite.
Formularele de candidatură trebuie trimise prin poştă la Biroul CoR - Traineeship Office.
Documente-cheie se găsesc la:
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx
https://trainee.cor.europa.eu/Form.aspx?m=i&culture=en

Juvenes Translatores 2017
- concurs şcolar de traducere
Comisia Europeană organizează acest concurs şcolar pentru a le oferi tinerilor ocazia să vadă ce
înseamnă să fie traducători. Elevii cu vârsta de 17 ani trebuie să traducă un text scurt.
Scopul concursului este de a arata tinerilor ce înseamnă să fii traducător profesionist. Aceştia
trebui să traducă ca şi cum textul ar fi scris pentru tineri de vârsta lor, pentru a-i ajuta să
înţeleagă un mesaj scris în altă limbă.

Participanţii vor fi apreciaţi pentru eforturile şi abilitatea de a folosi corect termeni şi a scrie fluent
în limba aleasă, lizibilitatea generală a traducerii şi creativitatea soluţiilor găsite.
Tema din acest an va fi “EU 60” – a 60-a aniversare a semnării Tratatului de constituire a Comunitaţii Europene.
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Limbi:
Elevii pot decide limba textului de pornire şi în ce limbă doresc să îl traducă, alegînd dintre cele 24
de limbi oficiale ale UE: bulgară, croată, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză,
franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.
Context
Testul de traducere se va desfăşura simultan în toate şcolile participante între orele 10.00 şi 12.00,

ora Bruxelles-ului, pe data de 23 noiembrie 2017.
Testul va avea loc în spaţii şcolare şi traducerile originale scrise de mână trebuie să fie trimise în
aceste zile prin poştă sau servicii de curierat.
Şcolile participante trebuie să:
- să fie situate într-un stat membru al UE
- să fie recunoscute de către autorităţile educaţionale ale statului membru, ca parte a sistemului educaţional regional sau national
- să aibă echipamentele IT necesare, cu scopul de a primi textul sursă pentru testul corect şi să aibă un calculator care poate deschide şi fişiere de imprimare PDF (testele şi foile de traducere vor fi
trimise în acest format) .
să poată selecta între 2 şi 5 elevi născuţi în 2000 şi introduce în baza de date numele lor şi
perechea de limbi folosite până la 21 noiembrie 2017, cal mai tarziu la 12:00, prânz.
Selecţia de şcoli:
Printre şcolile care au depus formularul de înregistrare, un anumit număr va fi selectat printr-o
tragere la sorţi. Numărul de şcoli selectate din fiecare stat membru va fi egal cu numărul de locuri
din statul membru în Parlamentul European. Lista şcolilor selectate va fi publicată pe website-ul Juvenes Translatores pana la sfarsitul lui octombrie 2017.
În şcolile care au fost selectate în mod aleatoriu din rândul celor înregistrate, elevii nominalizaţi vor
traduce textul ales, sub supravegherea profesorului lor.
Premiile:
Cei mai buni 28 de traducători, câte unul din fiecare stat membru, vor fi anunţaţi la sfârşitul lunii
octombrie 2017 şi invitaţi la Bruxelles în primăvara anului 2018 pentru ceremonia de premiere.
Comisia Europeană va acoperi cheltuielile pentru deplasare şi cazare pentru un câştigător, un
profesor şi un adult însoţitor pentru fiecare stat membru.
Şcolile interesate se pot înscrie în perioada 1 septembrie - 20 octombrie 2017, ora 12:00, prânz
CET.

Întrebări pot fi trimise la Juvenes Translatores Team.
Pentru sprijin suplimentar căutaţi persoana de contact pentru concurs de la Reprezentaţa
Comisiei din fiecare stat membru.
Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/translatores/index_en.html
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Europa pentru Cetăţeni: Oraşe înfrăţite
Această măsură are ca scop activităţi
care

implică

schimburile

sau

directe

promovează
între

cetăţenii

europeni, prin participarea acestora în
cadrul acţiunilor de înfrăţire a oraşelor
şi

prin

încurajarea

cooperării
înfrăţite.
înfrăţite”

legăturilor

şi

între

oraşele

Măsura

“Oraşe

reprezintă

prima

măsură

din componenta numită – Angajament
democratic şi
cadrul

participare civică din

programului

Cetăţeni

„Europa

2014-2020”.

pentru

Această

componentă îşi propune să încurajeze cetăţenia europeană şi îmbunătăţirea condiţiilor de
participare civică şi democratică la nivelul UE, pentru a încuraja participarea democratică a
cetăţenilor la nivelul UE şi pentru a sprijini participarea concretă la procesul de elaborare a
politicilor UE. Componenta 2 - Angajament democratic şi participare civică se referă la activităţi
care să încurajeze participarea civică, concentrându-se în special asupra politicilor Uniunii
Europene prin iniţiative în curs de dezvoltare, oportunităţi pentru înţelegere reciprocă, învăţarea
interculturală, solidaritate, implicare în societate voluntariat la nivelul UE. În prima fază, Corpul
European de Solidaritate, noua iniţiativă a UE care urmăreşte să ofere tinerilor din UE

oportunitatea de face voluntariat pentru a ajuta acolo unde este nevoie şi de a răspunde situaţiilor
de criză, se va baza pe programele UE existente, inclusiv pe programul "Europa pentru cetăţeni".
În acest context, promotorii de proiecte sunt încurajaţi să folosească baza de date a Corpului
European de Solidaritate. Promotorii care decid sa aleagă persoane din cadrul Corpului European
de Solidaritate trebuie să respecte cerinţele stabilite de Carta Corpului European de Solidaritate,
inclusiv cerinţa referitoare la asigurarea acestora. Într-adevăr, în cadrul programului "Europa
pentru cetăţeni", agenţia nu oferă direct sau indirect o acoperire de asigurare voluntarilor/
persoanelor alese de promotori pentru proiectele lor. Prin urmare, fiecare promotor trebuie să se
asigure că voluntarii/persoanele pe care îi folosesc sunt asigurate corespunzător pentru activităţile
lor.
Proiectele trebuie să:
·

implice municipalităţi din cel puţin două ţări participante, din care cel puţin una este un stat

membru al UE
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·

implice cel puţin 25 de participanţi care provin din municipalităţile invitate

·

să aibă loc în oricare dintre ţările eligibile

·

durata per eveniment este de maximum 21 de zile

Subvenţia maximă pe proiect este de 25.000 de Euro.
Candidaţii eligibili autorităţi locale şi comitete înfrăţite sau asociaţii care reprezintă
autorităşi locale şi care sunt înregistrate într-o ţară participantă la program.
Date limită:
- 1 martie 2017, 12:00 CET,
pentru proiectele care încep
între 1 iulie în aceluiaşi an şi 31
martie anului următor dupa
termenul limită.
Mai multe detalii la: http://
eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/funding/town-twinning1_en
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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.

