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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Peste 200 milioane de euro pentru investiții în eficiența
energetică, protecția mediului și combaterea
schimbărilor climatice

Investitorii români interesați de proiecte de creșterea eficienței
energetice și conservarea capitalului natural, inclusiv a
biodiversității, vor putea beneficia de două noi mecanisme
financiare, lansate de Comisia Europeană (CE), în parteneriat cu
Banca Europeană de Investiții (BEI). Cele două mecanisme sunt
Finanțarea Privată pentru Eficiență Energetică (PF4EE) și
Facilitatea de Finanțare a Capitalului Natural (NCFF).
PF4EE va încuraja băncile să crească volumul creditării acordate
proiectelor de eficiență energetică, prin acordarea de
împrumuturi pe termen lung cu costuri reduse și prin protecția
intermediarilor financiari în legătură cu riscul de credit, precum
și prin îmbunătățirea expertizei de creditare în acest sector.
Contribuția CE și BEI este de 80 de milioane de euro și se
așteaptă ca, până la terminarea programului, la sfârșitul anului
2017, să aibă un efect de multiplicare de opt ori.
NCFF se va concentra pe proiectele ce au în vedere
infrastructura "verde", prin care se conservă ecosistemele și care
contribuie la adaptarea la schimbările climatice. Se vor finanța
proiecte ce au în vedere infrastructura de protecție contra
inundațiilor, reciclarea apei de ploaie, protejarea pădurilor,
reducerea poluării apelor și a solului, conservarea biodiversității
și ecoturismul. Contribuția CE și BEI este de aproximativ 125
milioane de euro.
Obiectivul ambelor mecanisme este de a atrage investițiile
publice și private, prin combinarea împrumuturilor BEI cu
fondurile disponibile în cadrul programului UE LIFE.

IMM-urile vor fi primele care beneficiază de
Fondul European de Investiții Strategice
Companiile mici și mijlocii și antreprenorii cu idei
inovatoare din România și celelalte state membre
se vor putea bucura de prefinanțarea proiectelor
lor înainte de începerea verii, ca urmare a unei
recente decizii luate de Consiliul de Administrație
al Băncii Europene de Investiții (BEI).
Banii vor fi puși la dispoziție IMM-urilor prin intermediul Fondului European de Investiții, parte a BEI,
pentru a diminua riscurile asociate tranzacționării
prin intermediarii ce furnizează finanțarea până la
intrarea în funcțiune a Fondului European de Investiții Strategice (FEIS), principalul instrument de
implementare a planului de investiții pentru Europa. FEIS urmează să devină operațional până cel
târziu în luna septembrie 2015.

Premiul cetățeanului european recunoaște contribuția oamenilor la Europa
47 de persoane și asociații din 19 state europene au primit Premiul cetățeanului
european pe 25 februarie la Bruxelles, pentru contribuția lor la cooperarea europeană și promovarea valorilor comune. Laureații apără drepturile grupurilor vulnerabile ale societății, participă la promovarea dreptului și politicilor UE, combat
extremismul și promovează toleranța și dialogul.
Parlamentul European a creat Premiul cetățeanului european în 2008 pentru a
recompensa proiecte și inițiative care promovează o înțelegere reciprocă mai
bună și integrarea între cetățenii statelor membre.
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Institutii europene
Securitate și apărare
Siria și Irak: Cuvintele nu sunt suficiente pentru ajutarea oamenilor din regiune
Deputații europeni au condamnat violența așa-numitului Stat Islamic
și au cerut mai mult sprijin pentru victime. Din cauza conflictului,
12,2 milioane de sirieni au nevoie de ajutor umanitar (ianuarie
2015). Pe 11 februarie, în cadrul unei dezbateri privind criza umanitară din Siria și Irak, deputații europeni au cerut acțiune în privința
cetățenilor UE care se alătură grupurilor jihadiste și o mai bună
cooperare cu celelalte state.
Comisarul european pentru ajutor umanitar, Christos Stylianides, a
spus că „aproximativ 20 de milioane de oameni au nevoie urgentă
de ajutor umanitar”, prezentând inițiativa Comisiei de a oferi încă un
miliard de euro pentru abordarea situației din Siria și Irak.
Elmar Brok (PPE, Germania), președintele comisiei pentru afaceri
externe, a cerut o coaliție mai largă împotriva așa-numitului Stat
Islamic.
Victor Boştinaru (S&D, România) a spus că situația din regiune este
„una din cele mai grave crize umanitare din istoria contemporană”.
„Cuvintele nu sunt suficiente pentru ajutarea oamenilor din regiune.
Trebuie să contăm pe Comisie și comunitatea internațională; actorii
locali și regionali au un rol major”, a adăugat dumnealui.
Charles Tannock (CRE, Regatul Unit) a cerut mai multă acțiune în privința cetățenilor UE care se alătură grupurilor jihadiste.
Marietje Schaake (ALDE, Olanda) a vorbit despre lipsa ajutorului către tinerii din regiune și a cerut UE să coopereze mai
mult cu partenerii din Orientul Mijlociu.
Javier Couso Permuy (GUE/NGL, Spania) a cerut stoparea cumpărării de petrol din regiune, pentru că în acest fel sunt
finanțate milițiile.
„Statul Islamic este o consecință, dar și o cauză a problemelor din regiune”, a arătat Alyn Smith (Verzi/ALE, Regatul
Unit).
James Carver (EFDD, Regatul Unit) a criticat atitudinea guvernelor din Arabia Saudită și Quatar față de așa-numitul Stat
Islamic.
Marie-Christine Arnautu (NI, Franța) a spus că normalizarea relațiilor diplomatice cu Siria este necesară pentru cooperarea în domeniul umanitar și pentru combaterea celulelor jihadiste ce reprezintă o amenințare la stabilitatea țărilor
europene.
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Finanțare/Concursuri/Premii
Cursul de formare "Social Inclusion and Intercultural Learning through Sports"
Termen limita de inscriere: 26 Martie 2015
Perioada: 4 Mai 2015 - 8 Mai 2015
Loc desfăşurare: Portugalia
Organizator: AN Erasmus+ din Portugalia
Responsabil: Mihaela Nicolai
Tip eveniment: Eveniment AN international
Termen de înscriere: 26 Martie 2015 - ora 23:59
Detalii eveniment:
Scopul cursului: să încurajeze practicarea sportului ca
instrument pentru abordarea problemelor sociale,
promovarea învăţării interculturale, dezvoltării şi incluziunii sociale.
Cursul vizează, de asemenea, schimbul de bune practici şi promovarea programului Erasmus+ ca instrument
de dezvoltare prin sport.
Informații suplimentare referitoare la obiectivele, descrierea și structura cursului, profilul participantului se
găsesc la următoarea adresă:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/social-inclusion-and-interculturallearning-through-sports.4808/
Înscrierea se face online prin completarea formularului de candidatură (este necesară în prealabil înregistrarea pe site-ul SALTO-Youth) la adresa:
http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/application-procedure/5093/application/
Profilul candidatului:
- este membru al unei organizații non-guvernamentale de tineret (lucrător/lider de tineret, manager de proiect, mentor SEV);
- este implicat activ în lucrul cu tinerii;
- este motivat să implementeze un viitor proiect Erasmus+ în domeniul tineretului;
- este disponibil pe toată durata cursului;
- are vârsta peste 18 ani;
- se poate exprima fluent în limba engleză.
Criterii de selecţie:
- capacitate de comunicare, informare şi formare;
- experiența profesională;
- motivaţie personală şi profesională;
- abilităţi lingvistice.
Condiții de participare:
a. Numărul maxim de participanți din România: 2
b. Preselecția națională se realizează de către ANPCDEFP.
c. Selecția finală la nivel european se realizează de către Agenția Națională din Portugalia.
NOTĂ:
1. Costurile de participare vor fi distribuite după cum urmează: costurile de transport vor fi acoperite de către
ANPCDEFP pe bază de contract, iar cele legate de subzistență (cazare și masă) de către organizatori.
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Oportunități pentru
următoarea perioadă.
Sursa http://
www.eurodesk.ro/
termene_limita.php
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Premiul Danubius pentru tineri cercetatori 2015

20 mar 2015

Competitia Social Innovation

21 mar 2015

Cursuri BEST pentru studentii de profil tehnic

22 mar 2015

Programe de formare UE-Japonia

26 mar 2015

Erasmus+ Module Jean Monnet

26 mar 2015

Erasmus+ - Catedrele Jean Monnet

26 mar 2015
26 mar 2015

Erasmus+ Centre de excelenta Jean Monnet

Erasmus+ Sprijin Jean Monnet Support pentru institutii

26 mar 2015

Tabara: European Space Camp
Termen limita: 2015-04-01
European Space Camp este o tabara de vara ce are loc in perioada 25 iunie
- 2 iulie 2015 in Andoya Rocket Range, in Norvegia.
Elevii de liceu din lumea intreaga, cu varste intre 17 si 20 de ani, pasionati
de spatiu si stiinte si cu rezultate bune la fizica si matematica sunt invitati
sa se inscrie.
Participantii vor petrece o saptamana in care vor face experimente tehnice
implicate intr-o campanie spatiala, vor lucra ca ingineri spatiali adevarati,
vor invata cum sa-si foloseasca cunostintele pe care le poseda deja si isi vor
aprofunda intelegerea stiintelor aplicate. Programul include activitati practice legate de lansarea unei racheta, prezentari si activitati sociale.
Eligibilitate
- Participantii trebuie sa aiba intre 17 si 20 de ani.
- Sa fie fluenti in limba engleza si sa aiba rezultate bune la fizica si matematica.
Inscrierea se face online prin completarea formularului online de candidatura.
Data limita: 1 aprilie 2015
Mai multe informatii: http://www.spacecamp.no
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