Centrul Europe Direct Nord-Est
în anul 2010
Începând din ianuarie 2008, Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est găzduieşte unul dintre cele 27 de
centre EUROPE DIRECT din România, structură creată în
cadrul unui proiect finanţat de către Direcţia Generală
Comunicare prin Reprezentanţa Comisiei Europene în
România (GCD-[2008]-[RO]-6), dedicată în exclusivitate
furnizării de servicii de informare europeană.
Pentru anul 2010, Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est şi-a
stabilit ca obiective specifice:
> Sprijinirea cetăţenilor regiunii în obţinerea de informaţii,
asistenţă, consiliere şi răspunsuri la întrebările acestora
privind instituţiile, legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene;
> Adaptarea informaţiei europene la nevoile publicului larg
şi a unor grupuri specifice locale şi regionale, în scopul
stimulării dezbaterii publice privind valorile Uniunii
Europene în relaţie directă cu valorile româneşti şi a creşterii
capacităţii de comunicare a Comisiei Europene în regiunea
noastră;
> Asigurarea unui acces facil şi imparţial la informaţie
europeană tuturor cetăţenilor din mediul rural şi urban, în
conformitate cu priorităţile de comunicare ale Comisiei
Europene şi cu interesul manifestat de publicul larg privind
diverse tematici comunitare, prin organizarea unor activităţi
de comunicare şi de sensibilizare;
> Colaborarea permanentă, prin parteneriat, cu
Reprezentanţa CE în România şi instituţiile europene
privind colectarea şi înaintarea reacţiilor locuitorilor regiunii,
sub formă de întrebări, opinii şi sugestii, privind implicaţiile
acţiunilor comunitare asupra vieţii cotidiene a cetăţenilor.

În acest sens, centrul va reprezenta "interfaţa Comisiei cu
cetăţenii” pentru administraţia publică locală, mediul
academic şi de afaceri, studenţi, elevi, simpli cetăţeni, un pol
de informare privind tematici europene atât la nivelul
judeţului Neamţ, cât şi la nivel regional. De asemenea,
Centrul va reprezenta un pilon de susţinere şi mărire a
capacităţii de acţiune a canalului de comunicare creat de
Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană înfiinţată
de Delegaţia Comisiei Europene, reţea în care Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est participă în mod
activ încă de la înfiinţare.
În concordanţă cu aceste obiective, Centrul Europe Direct
Nord-Est a structurat un Plan de Activităţi pentru anul 2010,
care va reprezenta primul pas pentru acţiunile avute în
vedere în continuare şi pentru perioada 2011-2012. Acest
plan este corelat cu Strategia Direcţiei Generale de
Comunicare a Uniunii Europene („Annual Policy Strategy
for 2010”) care cuprinde priorităţile de comunicare ale
Comisiei stabilite pentru anul 2010: Redresarea economică
şi mondială; Schimbările climatice şi o Europă Durabilă;
Cetăţenii pe primul plan; Europa ca partener mondial;
Îmbunătăţirea cadrului de reglementare şi transparenţă.
Astfel, centrul, în afară de asistenţă permanentă în
difuzarea informaţiei europene, va organiza evenimente
pentru publicul larg, grupurile ţintă specifice (antreprenori,
agricultori, aplicanţi pentru proiecte finanţate de UE), pentru
multiplicatori de informăţie europeană şi părţile interesate
din sectorul instituţional prin dezbateri publice, conferinţe,
seminarii, expoziţii, publicaţii, produse audiovizuale cu
tematică europeană.

Ce vă pregătim până în luna iunie?
22.04.2010
Piatra Neamţ - Oraş verde
Acţiunea a constat în mobilizarea unui număr de 100 de elevi de liceu care au
participat la o activitate de plantare de copaci pe o suprafaţă de teren despădurită din
Judeţul Neamţ, în scopul sensibilizării opiniei publice cu privire la necesitatea
protejării mediului, a conservării resurselor naturale şi a biodiversităţii. Evenimentul
va fi monitorizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, şi s-a desfăşurat
prin efortul comun al Centrului EUROPE DIRECT, al Agenţiei pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est, Colegiului Naţional de Informatică din Piatra Neamţ şi Direcţiei
Silvice Neamţ şi va fi promovat în mass media locală şi regională.

06.05.2010
Festivalul „Culturi şi tradiţii
europene”
Evenimentul va fi organizat cu ocazia „ZILEI EUROPEI 9 MAI”, sub egida priorităţii de
comunicare „Cetăţenii pe primul plan”. Evenimentul va fi structurat pe 2 activităţi ce se
vor desfăşura concomitent: un spectacol indoor de muzică, dansuri şi costume
tradiţionale europene şi o paradă în aer liber de costume tradiţionale româneşti.
Obiectivele activităţii sunt:
> Prezentarea bogăţiei cultural-populare din Regiunea Nord-Est prin aducerea în
scenă a unor manifestări artistice tradiţionale complexe şi diverse: vocale, coregrafice,
muzicale, precum şi a portului şi a obiceiurilor româneşti
> Cunoaşterea tradiţiilor şi porturilor populare din alte ţări ale Uniunii Europene prin
organizarea unei expoziţii în aer liber şi a unei parade a costumelor populare din aceste
ţări;
> Cunoaşterea obiceiurilor culinare europene prin organizarea unei expoziţii
gastronomice în paralel cu desfăşurarea manifestărilor artistice.

02.06.2010
Campanie de informare europeană
“Un zâmbet pentru copiii noştri”
În data de 02.06.2010 vom organiza un eveniment de informare europeană
intitulat “Un zâmbet pentru copiii noştri”. Acţiunea se va desfăşura într-un Centru
de Plasament, sub forma unui spectacol de teatru, muzică şi dans asigurat cu
sprijinul partenerilor noştri, Şcoala de Arte şi Meserii din Petricani, Clubul Copiilor
din Tg. Neamţ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi va
fi însoţită de premierea unor concursuri de pictură şi desene pe asfalt pe tema
Uniunii Europene, pe care le vom organiza pentru copiii beneficiari ai
evenimentului.

04-05.06.2010
Tabara de vară
Summer European Entrepreneurs
Promovarea antreprenoriatului în Europa, informarea antreprenorilor despre
ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local prin organizarea
Taberei de vară “Summer European Entrepreneurs”şi a festivităţii de prezentare şi
premiere a celor mai bune proiecte rezultate în cadrul cursului. Această tabără de vară
va cuprinde cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale ale elevilor de liceu din
clasele a XI-a şi a XII-a şi ale tinerilor până în 24 de ani. Modulele de curs vor cuprinde
cunoştinţe teoretice şi practice specifice Managementului de Proiect şi vor fi axate în
particular pe fundamentarea Planurilor de Afaceri şi Studiilor de fezabilitate necesare
întocmirii proiectelor cu finanţare europeană pentru tineri.
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