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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Sondajul Eurobarometru standard din primăvara anului
2014: alegerile europene au avut impact

Rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru standard —
primul sondaj de opinie desfășurat la nivelul UE după alegerile
pentru Parlamentul European din luna mai, organizate sub
sloganul „De data aceasta e altfel”, au fost publicate. Ultimul
sondaj Eurobarometru arată că de data aceasta a fost întradevăr altfel, înregistrându-se evoluții pozitive în mai multe
domenii.
1. Un număr record de cetățeni, comparativ cu cifrele din ultimii
10 ani, consideră că părerea lor contează

Combaterea fraudei: Progrese majore în politica antifraudă, însă statele membre trebuie să își sporească eforturile pentru combaterea fraudei
Conform raportului anual al Comisiei privind protejarea intereselor financiare (raportul PIF), statele membre trebuie să își intensifice activitatea în ceea ce privește prevenirea, detectarea și
raportarea fraudelor care afectează fondurile UE. Raportul
conține recomandări detaliate vizând domeniile pe care autoritățile naționale trebuie să se concentreze în mod deosebit. Conform raportului, fraudele detectate în ceea ce privește cheltuielile
UE reprezintă mai puțin de 0,2% din toate fondurile. Cu toate
acestea, Comisia consideră că trebuie depuse eforturi suplimentare la nivel național pentru combaterea și detectarea fraudelor.

Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
Experți din partea Comisiei Europene și a statelor
membre se reunesc la Bruxelles la 11 iulie pentru a
accelera modalitățile de programare, precum
și punerea în practică a inițiativei „Locuri de muncă
pentru tineri”, în cadrul unui seminar special organizat de Comisie. Obiectivul seminarului este de
a colabora în ceea ce privește programarea
măsurilor finanțate în cadrul inițiativei „Locuri de
muncă pentru tineri”, astfel încât toate statele
membre eligibile să poată începe să primească
fonduri cât mai curând posibil.

Parteneriate UE-întreprinderi pentru încurajarea inovării: primul miliard de euro
alocat proiectelor
Parteneriatele de cercetare dintre UE, sectorul privat și statele membre au prezentat primele
lor cereri de proiecte și de parteneri în cadrul programului Orizont 2020, programul UE de
cercetare și de inovare în valoare de 80 de miliarde de euro. Cu o sumă totală de 1,13 miliarde
de euro din fonduri publice, la care se adaugă o sumă comparabilă din partea partenerilor
privați, prima rundă de finanțare va fi dedicată unor proiecte având ca scop îmbunătățirea
vieții oamenilor și stimularea competitivității internaționale a industriei europene. Aceste proiecte vor viza, printre altele, noi tratamente pentru diabet și pentru afecțiuni oculare, precum
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Vara 2014 - vara în care învățați programare!
V-ați săturat de atâta soare, ați terminat cartea pe care doreați să o citiți, iar cuvintele încrucișate și-au pierdut farmecul? Ce-ar fi ca în august 2014 să învățați un
nou limbaj de programare? În pregătirea Săptămânii UE a programării (EU Code
Week), care se va desfășura în întreaga Europă în perioada 11-17 octombrie 2014,
iată câteva modalități prin care dumneavoastră, prietenii și familia dumneavoastră
puteți învăța programare vara aceasta.
Mergeți într-o tabără de programare
Pentru a vă face poftă, iată doar câteva dintre activitățile pe care ambasadorii
Săptămânii UE a programării le au în meniu în luna august:
Kääriku, Otepää vald, Estonia, 11-15 august. Copiii de 9-14 ani pot învăța programare în limbajul Scratch și robotică și
pot învăța să utilizeze Kodu GameLab. Pe lângă activitățile de programare, destul de mult timp va fi dedicat activităților
sportive și exercițiilor de team-building. Informații suplimentare
Budapesta, Ungaria, 11-15 august. Această tabără se bazează pe cursul de robotică „Train the Train-

155 de întreprinderi mici urmează să primească finanțare în cadrul primei runde de granturi acordate
prin instrumentul UE pentru IMM-uri
Comisia Europeană anunță primele rezultate în cadrul noului său instrument pentru
IMM-uri, dotat cu un buget de 3 miliarde de euro, lansat în cadrul programului Orizont 2020, pentru a ajuta întreprinderile mici inovatoare să transpună ideile din laborator în piață. În total, 155 de IMM-uri din 21 de țări (state membre ale UE sau țări
asociate la programul Orizont 2020) vor primi, fiecare, 50 000 de de euro pentru a
finanța studii de fezabilitate menite să contribuie la dezvoltarea propriilor strategii în
materie de inovare. În plus, IMM--urile pot beneficia de până la trei zile de instruire
în domeniul afacerilor.
În prima rundă, IMM-urile spaniole au avut un succes deosebit, fiind selectate 39 de
propuneri, urmate îndeaproape de IMM-urile din Marea Britanie și din Italia. În total,
au existat 2 666 de cereri pentru primele granturi. Candidații selecționați vor fi informați în mod oficial în luna august de către Agenția Executivă pentru IMM-uri
(EASME), cea care gestionează programul.
Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a
declarat: „Reacția la noul instrument pentru IMM-uri este încurajatoare. Există în
mod clar cerere pe piață pentru acest tip de sprijin. Sperăm că multe dintre planurile
de afaceri finanțate vor ajunge la stadiul de produse și servicii reale, care să genereze creștere economică și noi locuri de muncă în economiile noastre. Dorim să susținem creșterea campionilor inovării!”
Instrumentul pentru IMM-uri este un element-cheie al finanțării întreprinderilor mici, disponibil în cadrul programului
Orizont 2020. Dispunând de un buget de aproximativ 3 miliarde de euro pentru o perioadă de șapte ani, el oferă
granturi rapide și simple pentru studii de fezabilitate realizate de întreprinderile inovatoare (faza 1) și pentru proiecte
demonstrative (faza 2). În plus, conceptele suficient de mature pentru a beneficia de investiții pot să beneficieze și de
consiliere în dezvoltarea afacerilor și de alte servicii de sprijin (faza 3).
Prin intermediul instrumentului pentru IMM-uri, Uniunea Europeană dorește să finanțeze cele mai inovatoare
întreprinderi mici, cu un mare potențial de creștere. Procesul de solicitare a finanțărilor este facil, însă finanțarea va fi
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Finanțare/Concursuri/Premii
COSME: Comisia Europeană și Fondul European de Investiții semnează un
acord care va stimula oportunitățile de finanțare a IMM-urilor
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din Europa vor avea în curând acces la
finanțări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde de euro, ca urmare
a acordului semnat astăzi între Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (FEI). Ceremonia de semnare a acordului va fi găzduită de noul comisar
pentru industrie și antreprenoriat, Ferdinando Nelli Feroci.
Cu ajutorul celor 1,3 miliarde de euro alocate bugetului COSME pentru finanțarea IMM-urilor, vor putea fi mobilizate fonduri în valoare de până la 25
de miliarde de euro prin intermediul efectelor de pârghie provenind de la intermediari financiari pe parcursul următorilor șapte ani. Acordul creează premisele pentru furnizarea unei finanțări pentru IMM-uri prin capitaluri proprii și prin îndatorare în cadrul Programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) până la sfârșitul anului 2014. În urma semnării acordului, FEI va lansa o cerere deschisă de exprimare a interesului, la care pot participa instituțiile financiare eligibile (bănci, instituții de garantare, fonduri etc.). În urma unei analize minuțioase,
FEI va selecta intermediarii financiari care vor putea oferi apoi noua finanțare IMM-urilor europene din toate
sectoarele.
Ferdinando Nelli Feroci, comisarul pentru industrie și antreprenoriat, a declarat: „Prin intermediul COSME, IMMurile europene vor avea în curând acces la finanțări suplimentare în valoare de până la 25 de miliarde de euro,
sub formă de capital și de garanții pentru împrumuturi. Acesta este un element important al răspunsului UE la
dificultățile bine-cunoscute întâmpinate de IMM-uri pentru a obține acces la credite. Semnarea acestui acord
astăzi arată hotărârea fermă a Comisiei Europene de a sprijini IMM-urile din UE, deoarece acestea reprezintă
coloana vertebrală a economiei UE, fiind responsabile de crearea a 85% din totalul noilor locuri de muncă.”
Pier Luigi Gilibert, directorul executiv al FEI, a declarat: „Prin intermediul COSME, FEI va putea sprijini și mai multe IMM-uri din întreaga Europă, pe parcursul următorilor 7 ani. Încurajați de succesul Programului pentru competitivitate și inovare, predecesorul COSME, care a permis IMM-urilor să obțină finanțare de aproximativ 20 de
miliarde de euro și a contribuit la sprijinirea a peste 1 milion de locuri de muncă, urmărim să îmbunătățim în
continuare accesul la finanțare al IMM-urilor și să contribuim la creșterea economică și a ocupării forței de
muncă în Europa.”
Garanții pentru IMM-uri în valoare de 21 de miliarde de euro
COSME va funcționa sub forma garantării finanțărilor oferite de bănci pentru a le ajuta să acorde IMM-urilor mai
multe împrumuturi și leasinguri financiare. Impactul este substanțial întrucât, datorită efectului de pârghie al
programului COSME, 1 euro investit într-o garanție a unui credit facilitează acordarea unei finanțări în valoare de
până la 30 de euro pentru IMM-uri. Aceste garanții vor ajuta, în mod normal, multe IMM-uri, care, în lipsa lor, nu
ar putea obține finanțare din cauza unor garanții insuficiente.
Se estimează că până la 330 000 de IMM-uri vor primi împrumuturi garantate cu garanții COSME, valoarea totală
a împrumuturilor ajungând la o cifră de până la 21 de miliarde de euro. Pe baza experienței dobândite în cadrul
programului care a precedat COSME, Programul pentru competitivitate și inovare (CPI), se estimează că 90%
dintre beneficiari vor fi dintre cei care au 10 angajați sau mai puțini, valoarea medie a unui împrumut fiind de
aproximativ 65 000 de euro. Aceasta este tocmai categoria de IMM-uri care se confruntă în prezent cu cele mai
multe dificultăți în obținerea unui împrumut.
4 miliarde de euro pentru fonduri care să ajute IMM-urile să crească și să se extindă
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Stagii de traducere la Parlamentul European

15 aug 2014

Premiul European Soundscape 2014

18 aug 2014

Erasmus pentru tineri antreprenori

19 aug 2014

Cerere de propuneri - Educatia antreprenoriala

20 aug 2014

Tvebiomovies 2014

25 aug 2014

Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene

29 aug 2014

Stagii administrative la Comisia Europeana

29 aug 2014

Stagii si Burse la Centrul European de Limbi Moderne (ECML)

31 aug 2014

Stagii la Mediatorul European

31 aug 2014

Premiul Video Viral 2014

31 aug 2014

Premiul international Citizen Media Award 2014

31 aug 2014

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

31 aug 2014

Europioneers 2014 Competition

31 aug 2014

Premiul "Tanarul european al anului" si Burse de calatorie

1 sep 2014

Bursele Fundatiei Heinrich Boell (pentru studii in Germania)

1 sep 2014

Concurs Video SEV

7 sep 2014

Horizon2020: Actiunile Marie Sklodowska-Curie

11 sep 2014

Model UN Workshop 2014

15 sep 2014

Burse DG Interpretare

16 sep 2014

Stagii de practica la Curtea de Justitie

30 sep 2014

Stagii de practica la Comitetul Economic si Social European

30 sep 2014
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