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Agenda instituțiilor Uniunii Europene. Programe de finanțare
Mai multă flexibilitate în folosirea fondurilor de
dezvoltare rurală 2007 – 2013

222 de milioane de euro pentru consolidarea cooperării în regiunea Dunării

Statele membre beneficiază, începând cu data
de 11 august 2015, de
mai multă flexibilitate în
cheltuirea fondurilor de
dezvoltare rurală 2007 2013.
Un nou Regulament-delegat al Comisiei permite statelor membre să
transfere 5% din aceste fonduri către o altă axă prevăzută în Programul de dezvoltare rurală, față de doar 3% cât era posibil până
acum. Totodată, perioada în care statele membre trebuie să notifice
acest lucru Comisiei a fost extinsă până la sfârșitul lunii septembrie.
Prin această măsură suplimentară de flexibilitate, statele membre
au posibilitatea de a transfera fonduri alocate anterior unor măsuri
neperformante, și care au fost folosite doar parțial, către alte priorități, în prezent sub-finanțate.
Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare
Rurală, a declarat: "Această decizie oferă o flexibilitate în plus, menită să ajute statele membre să profite din plin de fondurile UE disponibile."
Context:
Decizia a fost adoptată ca răspuns la solicitările venite din partea
statelor membre, îngrijorate că fondurile alocate în perioada 2007 2013 rămase necheltuite vor fi dezangajate la finalul acestui an.
Comisia Europeană a adoptat noul regulament-delegat la începutul
lunii iunie. Cele două luni în care Parlamentul European sau Consiliul
UE puteau face comentarii asupra lui au expirat și noile norme au
intrat în vigoare, ele fiind publicate în Jurnalul Oficial în data de 8
august.

Stimularea inovării și a spiritului antreprenorial,
conservarea patrimoniului natural și cultural din
regiunea Dunării, îmbunătățirea conectivității și
sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii
reduse de dioxid de carbon vor constitui elementul
central al noului „Program de cooperare transnațională pentru regiunea Dunării”, recent adoptat.
Programul va sprijini proiecte de cooperare transnațională în conformitate cu prioritățile Strategiei
Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (EUSDR).
Concentrarea geografică a programului
corespunde zonei vizate de strategie, incluzând
regiuni din nouă state membre (Austria, Bulgaria,
Croația, Republica Cehă, Ungaria, Germania,
România, Slovacia și Slovenia), precum și din trei
țări din afara UE (Bosnia-Herțegovina, Serbia și
Muntenegru). Moldova și Ucraina vor fi, de asemenea, eligibile în cadrul acestui program, odată
ce se va stabili finanțarea din Instrumentul european de vecinătate (IEV).
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Finantare

Ajutor de 8,5 milioane de euro pentru România din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
„Sunt bucuroasă să pot anunța astăzi, 6 august 2015, că aproape 8,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene sunt disponibili pentru România, în urma aprobării Deciziei Comisiei de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Am propus acordarea acestui
ajutor în aprilie 2015 când am transmis propunerea noastră celor două
instituții.
Acest ajutor financiar va sprijini populația afectată de inundațiile extinse
din luna mai și din vara anului 2014. Prima inundație a afectat 30 de județe din România și a distrus rețele vitale de
transport, apă, energie și telecomunicații, precum și case și ferme. Cetățenii au trebuit să fie evacuați și fermierii au
pierdut recolte și animale. Multe școli, spitale, clădiri publice și bunuri culturale au fost inundate.
În lunile iulie și august 2014, precipitațiile abundente, inundațiile și alunecările de teren au afectat din nou peste
126.000 de locuitori din cinci județe ale regiunii Olteniei, în sud-vestul României.

http://

Noi granturi pentru cercetare în Europa
Consiliul European pentru Cercetare (ERC) a anunțat, pentru anul 2016, o nouă serie de
granturi în valoare totală de 1,67 miliarde de euro pentru cercetătorii care își desfășoară
activitatea în Europa.
Un prim apel pentru proiecte, intitulat "Starting Grants" și având o valoare de 485 milioane
de euro, a fost publicat la finalul lunii iulie. Această schemă de finanțare se adresează tuturor
cercetătorilor care au între 2 și 7 ani de experiență, după obținerea diplomei de doctor, și un
profil științific promițător. Cei interesați se pot înscrie în competiție până la data de 17
noiembrie 2015.
Următorul apel pentru proiecte va debuta la 15 octombrie 2015. Intitulat "Proof of Concept",
acesta se va adresa cercetătorilor care au derulat deja proiecte finanțate prin ERC și doresc să
continue să exploreze potențialul inovator al ideilor lor.
Context:
Înființat în 2007 de către Comisia Europeană, Consiliul European pentru Cercetare (ERC) este prima organizație europeană
de finanțare a cercetării. În fiecare an, Consiliul îi selectează și finanțează pe cei mai buni cercetători care derulează un
proiect științific în Europa. Competițiile sunt deschise pentru cercetători de orice naționalitate, vârstă sau domeniu de
specializare, inclusiv științe umane și sociale.

http://
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Proiecte de success
Proiect românesc de inovare socială
Unul dintre cele 30 de proiecte selectate în semifinala Concursului European de Inovare Socială este din România. El
propune o nouă generație de băuturi funcționale cu impact pozitiv asupra sănătății gastrointestinale, ambalate în recipiente inteligente și având costuri reduse.
Ideea proiectului este de a dezvolta noi băuturi probiotice, folosind deșeuri agroalimentare și bacterii probiotice micro-încapsulate, ambalate în sticle cu eliberare controlată.
Micro-capsulele urmează a fi depozitate în dopul sticlei, până când utilizatorul deschide
recipientul, amestecând conținutul lor cu sucul propriu-zis. Relevanța practică a produsului este dată de prețul scăzut datorat folosirii de deșeuri agroalimentare, dar și
crearea unei sticle inteligente ce păstrează elementul probiotic încapsulat, până la momentul consumului.
Peste 1.400 de proiecte din mai mult de 40 de țări au fost înscrise în ediția 2015 a concursului. România, cu un procent de 8% din total, se clasează pe locul 3 în rândul țărilor
cu cele mai multe propuneri de proiecte, după Italia (20%) și Spania (9%).
Toate proiectele semifinaliste vor primi îndrumare și sprijin specializat pentru a le oferi o șansă reală în cadrul concursului, dar și dincolo de el. Astfel, cei care le-au propus vor participa, în perioada 7-9 septembrie, la "Academia de inovarea socială", organizată la Viena, pentru a-și putea definitiva propunerile. Juriul va desemna, apoi, cei zece finaliști ai
concursului. Cele mai eficiente trei soluții propuse vor primi o finanțare de 50.000 euro, fiecare, astfel încât ele să poată
fi materializate. Ceremonia de premiere a câștigătorilor va avea loc în luna noiembrie, la Bruxelles.
Context
Concursul de inovare socială se află la a 3-a ediție. Tema centrală din 2015, "Noi căi pentru creștere", i-a obligat pe jurați
să aleagă propunerile cu cel mai mare potențial de creștere și de susținere a valorii financiare și care asigură progresul
social pentru cetățeni, guvern și companii deopotrivă.
Propunerile selectate cuprind o gamă largă de idei ce merg de la transformarea deșeurilor alimentare provenite de la
cantine și restaurante în biogaz, activitate ce creează locuri de muncă și ajută la diminuarea problemelor de mediu, și
până la soluții pentru persoanele în scaun cu rotile sau cu mobilitate redusă care vor să lucreze în domeniul apiculturii.

Stagii la Parlament: a început perioada de înscriere
Doriți să aveți experiență profesională în afacerile europene? Să descoperiți viața de zi cu zi a
unei instituții internaționale? Parlamentul European oferă mai multe tipuri de stagii. Noua perioadă de înscrieri s-a deschis pe 15 august. Inscrierile se pot trimite pana pe 19 octombrie 2015.
În fiecare an, Parlamentul European oferă stagii plătite și neplătite, care permit tinerilor să descopere
activitatea parlamentară. La stagii pot candida absolvenți de universitate și studenți. Acestea acoperă
mai multe domenii, printre care jurnalismul și traducerile. Stagiile plătite Robert Schuman sunt deschise
tuturor absolvenților de universitate. Se derulează de două ori pe an și durează cinci luni. Candidaturile
pentru perioada care începe în martie 2016 pot fi trimise începând cu 15 august.
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Oportunități pentru
următoarea perioadă

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

10 sep 2015

Sursa: http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php

Programe de formare UE-Japonia

10 sep 2015

Premiul Comitetului Economic si Social European
pentru Societatea Civila - 2015

10 sep 2015

LIFE+ (2014-2020)

15 sep 2015

Model UN Workshop 2015

15 sep 2015

Burse DG Interpretare

16 sep 2015

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 sep 2015

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

30 sep 2015

Stagii de practica la Comitetul Regiunilor (CoR)

30 sep 2015

Actiunea de Cercetare Universitara

30 sep 2015

Premiul international Citizen Media Award 2015

30 sep 2015

Concursul video Shining Stars of Europe

30 sep 2015

Activitati internationale de tineret desfasurate in cooperare cu Centrele Europene de Tineret

1 oct 2015

Fundatia Europeana pentru Tineret - Finantare pentru
activitati internationale de tineret

1 oct 2015

Proiecte de mobilitate Erasmus+ pentru lucratori de
tineret

1 oct 2015

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
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