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spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de

PENSIUNI 100% FINANTARE – 70.000 EURO – 2016

lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). Numai punctele

Sesiunea a doua

de lucru aferente activităţilor agricole pot fi amplasate şi în
mediul urban

SUB-MĂSURA 6.2
Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone
rurale– Sesiunea a doua – 2016 –
CINE

POATE

BENEFICIA

IMPORTANT!
DE

FONDURI

Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune

NERAMBURSABILE

realizarea de activități aferente unui cod CAEN înregistrat la

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil

Registrul Comertului, autorizat/neautorizat în conditiile Legii

acordat prin această sub-măsură sunt:

nr. 359/2004, DOAR DACĂ până la momentul depunerii

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi

Cererii de Finanțare nu a desfășurat activitateaaferenta

diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole

codului CAEN propus prin proiect.

pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim
de PFA);

Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din

cererii de finanțare aveau autorizat codul CAEN propus

spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care

prin proiect, au obligația de a depune o Declarație

nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

întocmită și asumată prin semnătură de către un expert

• Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate

contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a

în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime

desfășurat niciodată activitatea pentru care solicită

de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au

finanțare.

desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia
(start-ups).

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanţii care deţin părţi sociale
(atât ca persoană juridică cât și ca persoane fizice având

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile

calitatea de asociaţi) în alte societăţi care îşi desfăşoară
activitatea în baza aceluiaşi cod CAEN (principal/secundar

Atenție! Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât

autorizat la ONRC) ca și cel propus prin Planul de afaceri.

cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să

Atenție! Nu sunt eligibili solicitanții care au asociaţi/acționari

fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în

persoane fizice rude până la gradul II inclusiv sau care sunt
soț/soție, cu alte persoane fizice care au beneficiat (ca

1

asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi) de sprijin în

•

cadrul sub-măsurii 6.2 și prin Măsura 19 “Dezvoltarea locală

Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice

LEADER”- sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de

de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu

activități sau activități complementare. În acest sens

modificările şi completările ulterioare);

solicitanții vor da o declarație la Cererea de Finanțare prin

•

care să declare că nu se află în această situație

privind societatile agricole si alte forme de asociere in

Atenție!

Solicitanţii

eligibili,

persoane

juridice

sau

Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza

Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991

agricultura cu modificările şi completările ulterioare;

înființați în baza OUG nr. 44/2008, precum și cei care

•

dețin calitatea de asociaţi/acționari ai unei persoane

Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea

juridice, pot beneficia o singură dată de sprijinul financiar

cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative

nerambursabil acordat prin sub-măsura 6.2 si prin

meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au

Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER” – Sub-măsura

prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de

19.2 ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”.

activităţi neagricole;
•

Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza

Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.2

cooperației agricole 566/2004, cu modificările și completările

„Sprijin pentru infiintarea de activităţi neagricole în zone

ulterioare.

rurale ”, în funcție de forma de organizare sunt:
•

Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr.

44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către

Atenție! În cadrul SM 6.2, solicitantul trebuie să aibă
capital 100% privat

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale, cu modificările și completările

Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:

ulterioare;

• Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o

•

Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/

2008, cu modificările și completările ulterioare;
•

Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/

2008 cu modificările și completările ulterioare;
•

Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza

cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2
milioane euro, echivalent în lei;
• Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale
de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Legii societăților 31/1990, republicata, cu modificările și

IMPORTANT! Dovada încadrării în categoria de micro-

completările ulterioare;

întreprindere sau întreprindere mică se face în baza

Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza

Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria

Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările

întreprinderilor mici și mijlocii și a Calculului pentru

ulterioare);

întreprinderile

•

partenere

sau

legate,

completate

în

Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr.

conformitate cu anexele la Legea nr. 346/2004 privind

31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările

stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi

ulterioare;

mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

•

•

Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în

baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi

CONDIŢII

completările ulterioare;

ELIGIBILITATE PENTRU ACORDAREA SRIJINULUI

•

MINIME

OBLIGATORII

/DE

Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în

baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi

Pentru a putea primi sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2,

completările ulterioare;

solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
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•

Solicitantul

trebuie

să

se

încadreze

în

categoria

măsuri.

beneficiarilor eligibili;
•

Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri pentru
În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente sub-

desfăşurarea activităţilor neagricole;
•

reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei

Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze în

măsurii 6.2 preponderent pentru achiziţionarea de teren

cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin sub-

construit/neconstruit,

măsura 6.2;

îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

•

Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie

Suma

această

publică

acţiune

nerambursabilă

este

admisă

utilizată

cu

pentru

situate în spațiul rural iar activitatea propusa prin proiect va fi

achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în

desfășurată în spațiul rural.

limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi

În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării

agricole în mediu urban și inițiază o activitate neagricolă în

terenului

spațiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activităţii

obiectivului general al proiectului;

agricole putând fi menținute în mediul urban.

Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv

în

vederea

dezvoltării

afacerii

şi

realizării

specific al Planului de afaceri.
TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE
•

Activitatea principală pentru care se solicită finanțare prin

•

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate, cu

sub-măsura 6.2 trebuie să se regăsească în Lista codurilor

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

CAEN eligibile în cadrul sub-măsurii 6.2 (Anexa 7 la Ghidul

•

solicitantului).Sprijinul

N2 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces in cabina;

se

acordă

pentru

îndeplinirea

mijlocul de transport sa fie incadrat in categoria N1 sau

sa fie modificat constructiv si omologat R.A.R. ca

obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului

•

general al proiectului și care se regăsesc în Planul de afaceri.

autovehicul special/specializat pentru activitatea propusa prin

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv

proiect;

capitalul de lucru, capitalizarea întreprinderii şi activităţile

•

relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri

mentiunea speciala din care sa reiasa modificarea de structura,

aprobat, sunt eligibile, cu respectarea prevederilor Ordinului

conform cerintelor autoritatii publice de resort si legislatiei in

MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și completările

vigoare.

in cartea de identitate a vehiculului trebuie inregistrata

ulterioare.
•

Anexa 8 la Ghidul Solicitantului cuprinde Lista codurilor

Atenție! In cazul proiectelor prin care se propune achizitia de

CAEN aferente activităților pentru care sunt permise doar

echipamente

de

agrement

solicitantul/beneficiarul

are

cheltuieli de dotare.

obligatia de a utiliza echipamentele achizitionate numai in
scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect si

Condiții speciale pentru eligibilitatea anumitor tipuri de

numai in aria geografica descrisa in Planul de afaceri.

cheltuieli:
•

TIPURI DE COSTURI NEELIGIBILE

Cheltuieli cu achiziţia de terenuri

Avand în vedere obiectivele sub-măsurii 6.2, care vizează
diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de

Nu sunt eligibile

micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol,

•

crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural, precum

agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în

şi

conformitate

încurajarea

menţinerii

şi

dezvoltării

activităţilor

meşteşugăreşti tradiţionale, achiziţionarea de teren nu poate

cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente

cu

Clasificarea

Activităţilor

Economice

Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor
din Anexa I la Tratat;
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•

cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate

modificările și completările ulterioare. Nivelul de confort şi

cu

prevederile

calitatea

Ordinului

MADR

nr.

1731/2015,

cu

serviciilor propuse

prin proiect trebuie

să

îndeplinească criteriile minime obligatorii pentru pensiuni

modificările și completările ulterioare

agroturistice clasificate la minimum o margaretă;
PRINCIPII

ȘI

CRITERII

DE

SELECŢIE

A
Atenție! Se vor avea în vedere modificările aduse prin

PROIECTULUI

Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015
•

Evaluarea

proiectelor

se

realizează

lunar

pentru

proiectele ce au un punctaj estimat (auto-evaluare/pre-scoring)

• Schimbarea destinației unei locuințe în structură de primire

mai mare sau egal decât pragul de calitate lunar mentionat în

turistică de tipul pensiune agroturistica este considerată

anunţul licitaţiei anuale de proiecte.

investiţie nouă;

Pentru această sub-măsură pragul minim este de 15

• Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de

puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate

tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea

intra la finanţare.

destinatiei unei cladiri) si pentru extinderea structurilor de

•

Pragul de calitate va fi actualizat lunar. Cererile de

primire turistice de tipul pensiunilor agroturistice, suprafata de

finanţare care nu îndeplinesc această condiţie vor rămâne cu

teren aferenta structurii de primire turistică trebuie să fie în

statutul de proiecte amânate.

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 65/2013 cu

IMPORTANT!

modificările şi completările ulterioare, în vederea evitării

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA STRUCTURILE DE

supra-aglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului

PRIMIRE TURISTICE – DE TIPUL PENSIUNILOR

natural ;

AGROTURISTICE.

• Beneficiarul își va lua angajamentul că va introduce

•

•

În cazul investiţiilor în agroturism, solicitantul trebuie

obiectivul investiţional în circuitul turistic

să desfăşoare o activitate agricolă – cresterea animalelor,

• Beneficiarul trebuie să respecte cerinţele de mediu specifice

cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi

investiţiilor în perimetrul ariilor naturale protejate. În situația

– la momentul depunerii Cererii de Finanţare, în

în care beneficiarul nu prezintă toate autorizațiile solicitate

conformitate cu prevederile art. 12, alin (6) ale OMADR nr.

înainte de a doua tranşă de plată, proiectul devine neeligibil.

1731/2015.
În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă poate fi dovedita

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

numai in cazul in care actionarul majoritar absolut (care detine

Sprijinul public nerambursabil :

minimum

• este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de

50%+1

din

actiunile/partile

sociale

ale

solicitantului) a desfăşurat activitate agricolă la momentul

producţie,

depunerii Cererii de Finanţare;

agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000

•

În cadrul investițiilor în agroturism, exploatația agricolă

servicii

medicale,

sanitar-veterinare

şi

de

euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri.

aferentă agropensiunii trebuie să fie amplasată pe raza

Atenție! Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară în

aceleiași unități administrativ – teritoriale (comună) cu

funcție de tipul investiției, respectiv 50.000 euro sau 70.000

amplasamentul pe care se va realiza și investiția (în

euro. Nu există sume intermediare

conformitate cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu
modificările și completările ulterioare);
•

Structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare de

Sursa: www.fonduri-euro.ro

tipul pensiunilor agroturistice trebuie să îndeplinească
criteriile minime obligatorii prevăzute în Ordinul președintelui
Autorității Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu
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Finantare pentru ONG-uri: Investitii pentru comunitati
durabile

Solicitantii nu trebuie sa se afle in niciuna din urmatoarele
situatii:

A doua editie a proiectului „Investitii pentru comunitati

• sunt in stare sau pe cale de dizolvare sau lichidare sau au

durabile” va fi derulata de Fundatia Vodafone Romania in

activitatea suspendata;

parteneriat cu Fundatia de Sprijin Comunitar din Bacau si

• au suferit condamnari definitive pentru o infractiune privind

se adreseaza ONG-urilor care deruleaza programe educative si

conduita profesionala, frauda, coruptie sau orice alte activitati

sociale in localitati mici (sub 30.000 de locuitori) din judetele:

ilicite legate de finantari din surse publice sau private;

Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui,

• sunt vinovati de grave greseli profesionale care pot fi

Vrancea.

dovedite prin orice mijloace;

Domeniile finantate

• nu si-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la

In cadrul acestei runde de finantare sunt eligibile proiectele

asigurarile sociale sau au datorii fiscale;

care ofera doar servicii sociale si educationale de baza pentru

• au fost declarati intr-o situatie grava de incalcare a unui

copii, tineri si batrani defavorizati social, economic sau fizic:

contract anterior de finantare;

– Educatie: renovare si dotare cu echipamente pentru

• sunt subiectul al unui conflict de interese (dr. pen. –

institutii de invatamant (crese, gradinite, scoli etc.), activitati

infractiune prevazuta de C.P. la art. 2531 ce consta in fapta

tip after-school, alte servicii menite sa imbunatateasca accesul

functionarului public care, in exercitiul atributiilor de serviciu,

la educatie al copiilor si tinerilor defavorizati.

indeplineste un act ori participa la luarea unei decizii prin care

– Servicii sociale: centre de zi, servicii de ingrijire si de

s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine,

ingrijire la domiciliu rezidentiale, cantine sociale etc.

sotul sau, o ruda ori un afin pana la gradul II inclusiv, sau

Valoarea proiectelor

pentru o alta persoana cu care s-a aflat inn raporturi

Valorile finantarilor este de maxim 8.000 euro (36.000 lei) /

comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a

proiect.

beneficiat ori beneficiaza de servicii sau foloase de orice

In functie de tipul activitatilor propuse de fiecare aplicant,

natura);

Fundatia Vodafone Romania si Fundatia de Sprijin Comunitar

• desfasoara actiuni de propaganda religioasa sau prozelitism.

isi rezerva dreptul de a finanta doar o parte din suma solicitata

Proiectele sunt eligibile pentru finantare daca:

de Partener sau de a solicita refacerea/detalierea anumitor

• organizatia este infiintata de minim un an si a derulat in acest

capitole bugetare.

timp cel putin un proiect din domeniile educatiei, sanatatii,

Criterii de eligibilitate

serviciilor sociale;

Pentru ca o organizatie sa aplice la runda de finantare este

• organizatia a depus bilantul financiar pentru ultimul an

nevoie sa respecte criteriile de eligibilitate aferente acesteia.

fiscal;

a) Solicitantii trebuie sa aiba sediul social si/sau punctul de

• organizatia are un raport anual sau un alt mecanism de

lucru (in cazul entitatilor cu personalitate juridica) si trebuie sa

raportare transparenta a activitatii sale (ex. site web, material

actioneze la nivel local, in comunitati rurale sau urbane cu

anual de prezentare, raport de audit etc.);

pana la 30.000 de locuitori, in unul din urmatoarele judete:

• sunt in concordanta cu misiunea Fundatiei Vodafone

Vrancea, Galati, Bacau, Vaslui, Neamt, Iasi, Suceava si

Romania si cu domeniile finantate prin aceasta runda de

Botosani.

finantare (educatie, si servicii sociale);

b) Solicitantii trebuie sa fie organizatii neguvernamentale –

• beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoana;

organizatii ale societatii civile, constituite conform OG nr.

• respecta conditiile mentionate in acest Regulament;

26/2000, a caror arie de actiune, conform statutului si/sau

• aplicantul are experienta organizationala in derularea de

portofoliului acumulat pana la momentul aplicatiei, este una

proiecte similare

locala (pe raza localitatii si/sau judetului in care sunt situate).
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Nu sunt eligibile pentru finantare proiectele care:

Cerere de propuneri „Voluntari UE pentru ajutor

• au deja alti finantatori institutionali sau companii cu statutul

umanitar”: Mobilizarea de voluntari pentru ajutor

de finantator/sponsor/partener unic sau principal;

umanitar, juniori si seniori, sprijinirea si completarea

• au fost deja implementate;

ajutorului umanitar

• au beneficiari in afara Romaniei;
• au ca scop exclusiv organizarea de campanii/evenimente de

Prezenta cerere de propuneri va acorda finantare pentru

PR sau strangere de fonduri, receptii, conferinte, calatorii;

sprijinirea actiunilor care vizeaza mobilizarea de voluntari

• sustin scopuri politice sau religioase;

UE pentru ajutor umanitar, in vederea sprijinirii si

• sustin evenimente singulare: conferinte, activitati de

completarii ajutorului umanitar in tarile terte, in cadrul

cercetare, studii de fezabilitate, alte actiuni sau activitati

unor proiecte axate pe reducerea riscului de dezastre,

singulare fara impact direct asupra grupului tinta;

pregatirea pentru interventie in caz de dezastre si crearea unei

• propun activitati de refinantare (adica folosirea fondurilor

legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare.

pentru a acorda finantari nerambursabile, credite, donatii sau

Status: ACTIV

imprumuturi altor organizatii sau persoanelor fizice/juridice);

Depunere: 17 mai/1 septembrie 2016

• sunt propuse de organizatii care sunt in stare sau pe cale de

Buget: 8 400 000 EURO

dizolvare sau lichidare, sau au activitatea suspendata, nu si-au

Obiective

indeplinit obligatiile de plata a contributiilor la asigurarile

Obiectivul cererii este de a finanta proiecte care implica

sociale sau au datorii fiscale, au inregistrat abateri grave in

mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar. Aceste

implementarea unor proiecte anterioare propun exclusiv

proiecte vor contribui la consolidarea capacitatii Uniunii de a

activitati de educatie nonformala.

oferi ajutor umanitar in functie de necesitati, in vederea

Conditiile finantarii

consolidarii

Finantarile se acorda pe baza depunerii unor cereri de

vulnerabile si afectate de dezastre in tarile terte, axandu-se pe

finantare care se completeaza conform cererii de finantare si

pregatirea in caz de dezastre, pe reducerea riscurilor legate de

bugetului si se transmit in perioada 23 iunie – 13 iulie 2016,

dezastre si dezvoltand legatura dintre ajutorul de urgenta,

ora 16:00, in format electronic, pe e-mail la adresa

reabilitare si dezvoltare (LARD). In plus, aceste proiecte ar

fundraising@fsc.ro.

putea sa consolideze inclusiv capacitatile organizatiilor de

Fiecare proiect individual va fi finantat in limita a 36.000 lei,

punere in aplicare, de trimitere si de primire, care participa sau

urmand ca aplicantul sa contribuie la bugetul total al

intentioneaza sa participe la initiativa „Voluntari UE pentru

proiectului cu minim 10% din valoarea acestuia.

ajutor umanitar”, inclusiv in ceea ce priveste instrumentele

Proiectele se vor desfasura in perioada 8 august 2016 – 31

si metodele de avertizare timpurie pentru dezastre.

mai 2017. Perioada de implementare a proiectelor este de

Prin aceasta cerere, Comisia Europeana si Agentia Executiva

maxim 10 luni.

pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (denumita in

Pentru mai multe detalii si informatii ne puteti contacta la

continuare „EACEA”) se asteapta sa obtina urmatoarele

telefon:

rezultate:

0733935947,

sau

la

adresa

de

e-mail:

fundraising@fsc.ro.

capacitatii

si

a

rezistentei

comunitatilor

— mobilizarea a 350 de voluntari juniori/seniori in cadrul
unor proiecte de consolidare a rezistentei si de gestionare a
Sursa: www.finantare.ro

riscului de dezastre in tari vulnerabile, fragile sau afectate de
dezastre si in zone de criza uitate din tari terte;
—

pentru 100 de profesionisti juniori: posibilitatea de a lua

parte la stagii de ucenicie in Europa inainte de mobilizare;
—

oportunitati de voluntariat online pentru a sprijini sau a

completa activitatile incluse in proiect;

6

proiectele finantate in cadrul acestei cereri ofera sinergii

Organizatiile necertificate specializate in orice domenii

si complementaritate operatiunilor finantate din fonduri ale

relevante pentru obiectivele sau actiunile proiectului se pot

UE in domeniul ajutoarelor umanitare sau al protectiei civile

implica in consortiu in calitate de parteneri, in scopul de a

din tarile/regiunile respective.

contribui cu cunostintele lor specifice [articolul 8 alineatul (3)

Buget disponibil

din Regulamentul delegat (UE) nr. 1398/2014]. Aceste

Bugetul total alocat cofinantarii proiectelor in cadrul prezentei

organizatii trebuie sa indeplineasca criteriile definite la

cereri de propuneri este estimat la 8.400.000 EURO.

articolul 10 alineatul (3) sau la articolul 10 alineatul (4) din

Pentru prima runda (proiecte depuse pana la 17 mai 2016), se

Regulamentul (UE) nr. 375/2014.

prevede utilizarea a 50 % din suma disponibila (4.200.000

Partenerii trebuie sa trimita o procura, semnata de persoanele

EURO).

autorizate sa angajeze legal organizatia, permitand astfel

50 % (4.200.000 EURO) din suma va fi disponibila pentru

solicitantului sa actioneze in numele partenerilor.

cea de a doua runda (proiecte depuse pana la 1 septembrie

De asemenea, la consortiu pot participa in calitate de asociati

2016).

si alte organizatii specializate, care contribuie la realizarea

Grantul maxim va fi de 1.400.000 EURO. Solicitarile de

obiectivelor proiectului si care indeplinesc un rol efectiv in

granturi in valoare de mai putin de 100.000 EURO nu vor fi

cadrul activitatilor. Nu este necesar ca ele sa indeplineasca

luate in considerare pentru finantare. Agentia preconizeaza ca

criteriile de eligibilitate mentionate in prezenta sectiune.

va finanta 8 propuneri.

Acesti parteneri asociati nu au o relatie contractuala cu

EACEA isi rezerva dreptul de a nu aloca toate fondurile

EACEA, dar trebuie sa fie mentionati in formularul electronic.

disponibile in oricare dintre runde.

De exemplu, pot fi societati private cu scop lucrativ,

Organisme eligible

universitati.

Toate organizatiile implicate in proiect vor fi denumite in

Activitati eligibile

continuare „consortiul”.

Activitatile care primesc finantare in cadrul acestei proceduri

Toate organizatiile (solicitante si partenere) care raspund la

trebuie sa includa: Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor

prezenta cerere, fie in calitate de organizatii de trimitere, fie de

umanitar, juniori si seniori, in cadrul unor proiecte de ajutor

primire, trebuie sa fie certificate in cadrul initiativei

umanitar in domeniul reducerii riscului de dezastre, al

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

pregatirii pentru interventie in caz de dezastre si al crearii unei

Solicitantul (partenerul principal) trebuie sa fie o organizatie

legaturi intre ajutorul de urgenta, reabilitare si dezvoltare

europeana de trimitere, certificata in cadrul initiativei

(LARD) in tarile terte, in functie de necesitatile constatate.

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Activitatea de mai sus include selectia, recrutarea si pregatirea

Ceilalti parteneri din cadrul consortiului sunt organizatii de

voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, precum si activitati de

trimitere sau de primire certificate in cadrul initiativei

comunicare conform planului de comunicare al initiativei

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

„Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.

Propunerile de proiecte ce implica organizatii de trimitere si

Urmatoarele pot constitui activitati de sprijinire a punerii in

de primire care au solicitat certificarea inainte de datalimita de

aplicare a actiunii principale:

depunere a cererilor (sectiunea 8) vor fi incluse in fazele de

— stagii de ucenicie pentru voluntarii juniori din cadrul

verificare a eligibilitatii si de evaluare. Selectia acestor

organizatiilor UE de trimitere;

propuneri de proiecte va depinde insa de rezultatul procedurii

— consolidarea capacitatilor comunitatilor vulnerabile, ale

de certificare.

celor afectate de dezastre si ale organizatiilor locale;

Un consortiu de proiect trebuie sa includa cel putin doua

— consolidarea capacitatilor organizatiilor de primire;

organizatii de trimitere certificate, din doua tari diferite, si
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doua organizatii de primire certificate.

— asistenta tehnica pentru organizatiile de trimitere;

—
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— activitati de promovare a implicarii unor voluntari online,

(UE) nr. 1398/2014 si de Regulamentul de punere in aplicare

precum si a unor voluntari angajati, care sa sprijine actiunile

(UE) nr. 1244/2014.

voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.

Urmatoarele persoane, cu varsta minima de 18 ani, vor fi

Urmatoarele pot constitui activitati ale proiectului:

eligibile sa candideze ca voluntari:

— informarea, comunicarea si sensibilizarea publicului;

— cetatenii Uniunii Europene;

— analiza pericolelor si a riscurilor si avertizarea timpurie;

— resortisantii tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung

— planificarea de contingenta si pregatirea pentru raspuns;

intr-un stat membru.

— protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor si a lucrarilor de

Voluntarii candidati pot fi:

atenuare la scara mica.

— profesionisti juniori, mai ales proaspat absolventi cu mai

Urmatoarele

pot

constitui

activitati

de consolidare

a

putin de cinci ani de experienta profesionala si cu mai putin de

capacitatilor si asistenta tehnica:

cinci ani de experienta in actiuni umanitare;

— cursuri de formare/formarea formatorilor;

— profesionisti

— activitati pentru consolidarea si incurajarea alcatuirii de

profesionala pe posturi de raspundere sau de experti.

parteneriate;

Selectia

— studii/vizite pentru delimitarea domeniilor in vederea

organizatiile

perfectionarii si finalizarii evaluarii necesitatilor pentru fiecare

Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1244/2014

actiune;

(capitolul 2). Voluntarii candidati selectati trebuie sa participe

— seminare si ateliere de lucru;

la programul de formare obligatoriu, prevazut in cadrul

— observarea la locul de munca;

initiativei „Voluntari UE pentru ajutor umanitar” ( 1 ). Cei

— acorduri de infratire si schimburi de personal;

care au obtinut un rezultat pozitiv in urma stagiului de formare

— schimburi de bune practici;

si a evaluarii vor fi eligibili pentru mobilizare ca voluntari UE

— vizite de studiu;

pentru ajutor umanitar.

— (numai pentru asistenta tehnica) formare si mentorat

In plus, voluntarii UE pentru ajutor umanitar juniori, carora li

pentru principalii angajati si voluntari ai unor organizatii de

se solicita de catre organizatiile de trimitere si de primire sa

trimitere;

intre intr-un stagiu de ucenicie, vor trebui sa il incheie cu

— (numai pentru consolidarea capacitatilor) vizite de studiu

succes.

de pana la 3 luni pentru principalii angajati sau pentru

Locul si perioada activitatii eligibile

voluntarii din tarile terte care urmeaza sa lucreze in cadrul

Stagiile de ucenicie anterioare mobilizarii (doar pentru

organizatiilor europene solicitante/partenere.

voluntarii juniori) trebuie sa aiba loc la sediul uneia dintre

Activitatile de consolidare a capacitatilor ar trebui sa fie

organizatiile de trimitere participante la proiect pe o perioada

realizate de voluntari juniori sau seniori, cu experienta

maxima de sase luni, pe cat posibil intr-o tara diferita de tara

semnificativa in domeniu, si sa fie supravegheate de un

lor de origine.

profesionist senior.

Perioada de mobilizare va dura intre minimum 1 luna si

Activitatile de voluntariat online ar trebui sa aiba legatura cu

maximum 18 luni.

proiectul si vor fi puse in aplicare prin intermediul Platformei

Inaintea lansarii cererii de oferte, a fost intocmita o lista a

voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, dezvoltata de

tarilor terte care au nevoie de voluntari UE si de consolidarea

Comisie.

capacitatilor in 2016. Lista a fost elaborata conform unei

Voluntarii candidati eligibili

metodologii de evaluare a necesitatilor asemanatoare cu cea

Organizatiile de trimitere si de primire adera la standardele si

pentru actiunile de ajutor umanitar, exceptandu-se zonele in

la procedurile privind voluntarii candidati si voluntarii UE

care se desfasoara conflicte armate.

pentru

ajutor

umanitar

in

conditiile

prevazute

seniori

cu

cinci

ani

de

voluntarilor candidati se realizeaza
de

trimitere

si

de

primire,

experienta

de catre
conform

de

Regulamentul (UE) nr. 375/2014, de Regulamentul delegat
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Activitatile din cadrul proiectului pot avea loc si in afara

Nu sunt permise modificari ale cererii dupa termenul de

tarilor partenere, cu conditia ca tarile in cauza sa se afle si ele

depunere. Totusi, daca este nevoie de clarificarea anumitor

pe lista de tari mentionata mai sus.

aspecte sau de corectarea unor greseli de redactare, EACEA

Proiectele depuse pentru primul termen, 17 mai 2016, trebuie

poate contacta solicitantul in acest sens in timpul procesului

sa inceapa intre 1 octombrie 2016 si 31 ianuarie 2017 si sa

de evaluare.

aiba o durata maxima de 24 de luni.

Cererile trimise prin posta, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Proiectele depuse pentru al doilea termen, 1 septembrie 2016,

De asemenea, un candidat poate depune cel mult o propunere

trebuie sa inceapa intre 1 februarie 2017 si 31 mai 2017 si sa

de proiect pentru fiecare runda in cadrul prezentei cereri de

aiba o durata maxima de 24 de luni.

propuneri.

Nu vor fi acceptate candidaturile pentru proiecte care sunt

Toti solicitantii vor fi informati in scris cu privire la rezultatele

programate pentru perioade mai lungi decat cele specificate in

procesului de selectie. 17.3.2016 RO Jurnalul Oficial al

prezenta cerere de propuneri.

Uniunii Europene C 101/9.

Nu se vor acorda prelungiri ale perioadei de eligibilitate

Intrebarile pot fi adresate la adresa: EACEA-EUAID-

ulterior duratei maxime.

VOLUNTEERS@ec.europa.eu

La scurt timp dupa inceperea proiectului, Comisia/EACEA
vor convoca o reuniune la Bruxelles pentru a prezenta
proiectul si pentru a permite crearea de retele intre

Sursa: www.finantare.ro

organizatiile de trimitere. La aceasta reuniune ar trebui sa
participe cel mult 1 participant pentru fiecare organizatie de
trimitere. Costurile de deplasare aferente acestei reuniuni de o

Obiectivul Ministerul Fondurilor Europene pentru 2016:

zi de la Bruxelles reprezinta costuri eligibile si trebuie luate in

Sprijinirea beneficiarilor de proiecte finantate prin

considerare.

fonduri europene

Criterii de atribuire

https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2F

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza urmatoarelor

www.fonduri-

criterii:
— relevanta proiectului (maximum 30 de puncte);
— calitatea conceptiei si a punerii in aplicare a proiectului

structurale.ro%2Fstiri%2F16307%2Fobiectivulministerul-fondurilor-europene-pentru-2016-sprijinirea-

(maximum 30 de puncte);

beneficiarilor-de-proiecte-finantate-prin-fonduri-

— calitatea si relevanta parteneriatelor si a acordurilor de

europenehttps://www.linkedin.com/shareArticle?mini=

cooperare (maximum 20 de puncte);

true&url=http%3A%2F%2Fwww.fonduri-

— impactul si diseminarea (maximum 20 de puncte).

structurale.ro%2Fstiri%2F16307%2Fobiectivul-

Proiectele care obtin mai putin de 60 de puncte in total nu vor

ministerul-fondurilor-europene-pentru-2016-sprijinirea-

fi avute in vedere pentru finantare.
Termenul de depunere a cererilor

beneficiarilor-de-proiecte-finantate-prin-fonduri-

Cererile de granturi trebuie sa fie elaborate in una dintre

europene

limbile oficiale ale UE, utilizandu-se formularul electronic (e-

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat ieri, 22

Form), conceput special in acest scop.

decembrie 2015, o conferinta de presa pentru prezentarea

Formularul de cerere electronic completat integral trebuie

activitatii desfasurate de la preluarea mandatului de catre

trimis pana la 17 mai 2016, pentru prima runda, si pana la 1

doamna ministru Aura Raducu si a obiectivelor stabilite

septembrie 2016, pentru runda a doua, la ora 12.00 (pranz,

pentru anul 2016, prima dintr-o serie de intalniri care se vor

ora Bruxelles-ului).

organiza lunar.
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Viziunea prezentata de ministrul fondurilor europene o

trebuie sa respecte mai multe conditii minime obligatorii,

reprezinta crearea unui sistem de management al programelor

potrivit Ghidului Solicitantului.

operationale finantate din fonduri europene clar, transparent si

Astfel, pentru a accesa fondurile europene nerambursabile,

accesibil beneficiarilor, in asa fel incat sa se obtina proiecte cu

aferente Submasurii 6.1, fermierul trebuie sa se incadreze in

un impact real asupra dezvoltarii economice si sociale a

categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici si sa

Romaniei.

detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica

Obiectivele stabilite de MFE pentru anul 2016 constau in

cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard

indeplinirea

conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii

conditionalitatilor

ex-ante

pentru

atragerea

fondurilor europene in perioada de programare 2014 – 2020,

Cererii de Finantare).

transparenta totala a implementarii Programelor si proiectelor

De asemenea, solicitantul trebuie sa prezinta un Plan de

europene, sprijinirea Beneficiarilor de proiecte finantate prin

Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din

fonduri europene, accelerarea implementarii programelor

cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin

finantate din fonduri ESI 2014-2020 si nu in ultimul rand

intermediul acestei submasuri. Nu mai putin important este ca

inchiderea programelor operationale aferente perioadei 2007-

beneficiarul fondurilor sa isi stabileasca domiciliul si sediul

2013.

social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este

In acest scop a fost realizat MySMIS 2014, sistem electronic

inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este

care vine in sprijinul beneficiarilor si care asigura colectarea

incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona

in totalitate a informatiilor referitoare la proiectele finantate

limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata

din fondurile ESI, beneficiarii putand transmite prin acesta

pentru sprijin, pana la momentul demararii implementarii

datele necesare sistemului de gestiune si control al

Planului de Afaceri.

programelor operationale.

O alta masura vizeaza implementarea (demararea) Planului de

Abordand perioada de programare 2014-2020, doamna

Afaceri care trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de

ministru a prezentat stadiul lansarilor de apeluri de proiecte pe

la data deciziei de acordare a sprijinului.

programele operationale finantate. Pentru a gestiona fondurile

Totodata, solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ

europene nerambursabile, in primul semestru al anului 2016

(conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in

Ministerul Fondurilor Europene va finaliza toti pasii necesari

termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

procesului de acreditare pentru autoritatile implicate in

Fermierul activ reprezinta „persoana fizica sau juridica sau un

sistemul de gestionare al fondurilor ESI 2014-2020.

grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

juridic pe care un astfel de grup si membrii sai il detin in
temeiul legislatiei nationale, care desfasoara activitati agricole
gestionate de un fermier si situate pe teritoriul Romaniei,

PNDR: Cum poate accesa un tanar fonduri europene pentru

definit conform Legislatiei: Ordonanta de Urgenta nr. 3 din

o exploatatie zootehnica

2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in
agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2

Agricultorii pana in 40 de ani au posibilitatea sa acceseze

din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme

fonduri

de asociere in agricultura, care poate fi regasita ca Anexa nr. 9

europene

nerambursabile

prin

intermediul

Submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor

la prezentul ghid”.

fermieri, din cadrul PNDR 2020. Sprijinul financiar care

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul

poate fi incasat in acest caz este de maximum 50.000 de

trebuie sa faca dovada cresterii performantelor economice ale

euro.

exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent

De exemplu, un tanar care isi doreste sa infiinteze o

de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta

exploatatie zootehnica prin intermediul acestei submasuri
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va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani

de Afaceri).

impliniti la data depunerii Cererii de Finantare si au absolvit

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea

minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina

animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de

competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin

gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii

una dintre urmatoarele conditii:

Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod

•

obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd,

economie agrara; sau

conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta

•

va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului

agrara

de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va

instruire/initiere/ specializare care nu necesita un document

consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune

eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune

practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu

un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de

nitrati din surse agricole” si „Calculator – Cod Bune Practici

calificare profesionala; sau

Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari

•

privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele

a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele

de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de

formale autorizat ANC a competentelor dobandite ca urmare a

Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu

experientei profesionale; sau

cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa

•

documente justificative.

adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de

In cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a

la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de

Fermierul trebuie sa detina sau sa isi ia angajamentul de a

bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva

dobandi competente si calificari profesionale in raport cu tipul

poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr.

de activitate agricola pe care urmeaza sa o desfasoare (de

1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum

exemplu: beneficiarul care infiinteaza o exploatatie zootehni

si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile

ca, trebuie sa urmeze un curs de instruire in domeniul

ulterioare.

zootehnic), in maximum 33 de luni incepand de la data

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot

deciziei individuale de acordare a sprijinului, dar nu mai mult

face in sistem:

de ultima transa de plata, pentru a-i permite acestuia sa se

•

Individual (gospodaresc), caz in care solicitantul trebuie

studii medii/ superioare in domeniul agricol/ veterinar/

competente in domeniul agricol /veterinar/ economie
dobandite

prin

participarea

la

programe

de

recunoasterea de catre un centru de evaluare si certificare

angajamentul de a dobandi competentele profesionale

conformeze

conditiilor

referitoare

la

dobandirea

sa aiba/ prevada platforme individuale conform prevederilor

competentelor profesionale specificate in programul de

Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor

dezvoltare rurala.

impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, cu mentiunea

In cuprinsul Planului de Afaceri se vor detalia elementele

ca nu sunt acceptate ca platforme individuale: gramezile de

minime necesare asigurarii conformitatii cu normele de mediu

compost cu pat de paie sau intaritura de pamant si gramezile

privind gestionarea platformelor de gunoi de grajd, iar

de compost pe folii de plastic; sau

calculele se vor efectua in baza metodologiei si a legislatiei

•

Comunal – adaptate tinand cont de existenta unei

aplicabile anexate (Anexa nr. 8), sau se va face dovada

platforme comunale.

existentei acestora, respectiv se vor detalia in Planul de

In functie de tipul de platforma ales, respectiv, constructie

Afaceri (sectiunea aferenta descrierii situatiei curente)

provizorie sau permanenta, conform Legii nr. 50/1991, terenul

amenajarile existente care sa fie in conformitate cu cerintele

pe care se va amenaja platforma de gunoi de grajd se poate

documentatiei de implementare pentru sM 6.1 si din Ghidul

afla in proprietatea solicitantului sau se poate prezenta

Solicitantului.

documentul care atesta dreptul de folosinta al acestuia.
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Sursa: www.stiriagricole.ro
Sursa: www.adrnordest.ro

Microgranturi pentru dezvoltarea educatiei
Europa vine in regiunea ta
ALDA - The European Association for Local Democracy /
Asociatia Europeana pentru Democratie Locala lanseaza
programul "LADDER – Local Authorities as Drivers for
Development Education and Raising awareness" de
acordare de microgranturi pentru dezvoltarea educatiei.

proiecte la nivel local in domeniul dezvoltarii educatiei si al
constientizarii. Granturile (intre 2.000 si 6.000 de euro) vor
finanta micro-proiecte care sa produca rezultate specifice, care
sa constituie exemple si inspiratie pentru cetateni, organizatii
neguvernamentale si autoritati locale cu privire la modul in
care pot fi organizate activitati constructive si orientate spre
Aceste

micro-proiecte

ar

trebui

sa

vizeze

sensibilizarea opiniei publice fata de problemele de dezvoltare
la nivel mondial si promovarea educatiei pentru dezvoltare
(care

include

sensibilizarea

si

informarea

vor sa vada cum arata in comunitatea lor, proiectele finantate
din fonduri europene.
Campania de comunicare, intitulata Europe In My Region va
trimite pentru prima oara publicul pe teren, sa descopere

Cererea de propuneri (atasata) este lansata pentru a sprijini

rezultate.

Uniunea Europeana a lansat o provocare pentru toti cei care

cetatenilor,

promovarea angajamentului pentru actiuni la nivel local, si in
final, schimbarea atitudinii in ceea ce priveste provocarile
globale si problemele de dezvoltare la nivel local).
Tarile eligibile sunt: Spania, Suedia, Germania, Estonia,
Republica Ceha, Cipru, Olanda, Romania, Luxemburg.
Exemple de activitati eligibile:
a) evenimente de schimburi
b) evenimente de instruire
c) activitati de construire de retele
d) campanii de informare
e) activitati de sensibilizare si constientizare
f) schimburi de bune practici (vizite, intalniri etc.)
g) seminarii tematice, ateliere de lucru, expozitii
h) activitati de tineret
i) tabere de munca si alte activitati de voluntariat
j) publicare de manuale, brosuri, productii audiovizuale
k) activitati culturale si creative
Termenul limita de aplicare este 22 iulie 2016.
Mai multe informatii, cererea de propuneri si documentele
pentru aplicatie sunt disponibile pe pagina http://www.ladder-

proiecte si, apoi, sa le transmita si celorlalti, prin intermediul
imaginilor si al retelelor sociale.
Initiatorii au structurat campania pe 4 sectiuni:
1.

Zilele proiectelor deschise in UE;

2.

Cautatorii de comori, joc online cu premii;

3.

Concurs de fotografie;

4.

Concurs pentru bloggeri

Zilele proiectelor deschise in UE reuneste peste 20 de tari,
care-si vor prezenta, pe tot parcursul lunii mai, proiecte
importante, finantate din bani europeni. In Romania, ministrul
Fondurilor Europene va veni intr-un parc din Bucuresti si va
oferi informatii tuturor celor interesati, despre proiecte
realizate si fonduri disponibile pentru tara noastra, in aceasta
perioada de programare.
Cautatorii de comori pot participa la un test online care-i va
purta prin toata Europa, ca sa gaseasca indicii ascunse. La
capatul drumului, ii asteapta o excursie intr-o capitala
europeana.
Proiectul paneuropean, Europe In My Region, include si doua
concursuri

tentante.

Amatori

sau

profesionisti

ai

imortalizarilor digitale, fotografii pot castiga un curs cu un
profesionist in domeniu si un sejur la Bruxelles, daca trimit o
poza cu un proiect cofinantat de UE, in care sa se vada clar
dovada finantarii, de pilda, placuta.
Informatii suplimentare legate de concursul de fotografie
care se va desfasura in perioada 2 mai - 28 august, gasiti
pe pagina de Facebook a Comisiei Europene.
In acest an, bloggerii au o sectiune speciala. Ei pot participa la
concursul de fotografie, dar pot sa si scrie despre proiecte
locale care au adus beneficii in comunitatile lor. Toate
postarile selectate, vor fi traduse si republicate pe un blog

project.eu/?p=14924.
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dedicat. Un juriu va selecta trei autori care vor fi invitati la
Bruxelles, la European Week of Regions&Cities.
Cei

interesati

pot

trimite

un

mesaj

la

regio-

infopub@ec.europa.eu.
Detalii despre Europe In My Region gasiti aici:
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/communication/i
nform-network/map/

Sursa: www.adrnordest.ro
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