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EUROPE DIRECT NORD-EST
VĂ FACEM LEGĂTURA CU EUROPA!

Agenda instituțiilor Uniunii Europene
Rata șomajului în UE la cel mai scăzut nivel din 2009
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Ediția de toamnă a
Analizei trimestriale a
Comisiei
Europene
privind
ocuparea
forței de muncă și
dezvoltare
socială,
publicată miercuri, 12
octombrie, confirmă
faptul că gradul de
ocupare a forței de
muncă din Europa a crescut considerabil în majoritatea
statelor membre, în ultimul an. Astfel, în perioada august 2015
- august 2016, nu mai puțin de 3,2 milioane de persoane și-au
găsit un loc de muncă în UE, dintre care 2,2 milioane în zona
euro.
Comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale,
competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne
Thyssen, a declarat: "Numărul tot mai mare de persoane care
își găsesc un loc de muncă arată că eforturile noastre continuă
să producă efecte benefice. Avem cu 1,6 milioane mai puțini
șomeri în UE decât această perioadă a anului trecut, dintre
care 381.000 sunt tineri. Acest lucru confirmă rezultatele
pozitive ale raportului Inițiativei de garantare pentru tineret și
ocuparea forței de muncă, lansat de curând. Cu toate acestea,
scopul nostru nu a fost atins. 4,2 milioane de tineri încă își
caută un loc de muncă și nu pot fi ignorați. Vom continua să
investim în capitalul uman vom sprijini prefecționarea
competențelor oamenilor, astfel încât aceștia să fie cât mai
adaptați condițiilor din piața forței de muncii care, mai mult ca
oricând, cere forță de muncă de înaltă calificare."
Analiza menționează totodată că numărul locurilor de muncă
permanente, cât și cel al posturilor cu normă întreaga a
crescut constant în intervalul de timp analizat. Astfel, rata
șomajului la nivelul Uniunii Europene a atins valoarea minima
a ultimilor 7 ani, respectiv 8,6%, cu 1,6 milioane de șomeri mai
puțini decât în martie 2009.

Moment istoric în parteneriatul politic și
economic
UE-Canada

Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România

Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, alături de Donald Tusk, președintele Consiliului European, Robert Fico, prim-ministru al
Slovaciei, și Justin Trudeau, prim-ministru al Canadei, au semnat duminică, 30 octombrie, două acorduri istorice : Acordul comercial și economic cuprinzător (CETA) și Acordul de parteneriat strategic
(APS). Astfel, cel de-al 16-lea summit dintre Uniunea
Europeană și Canada marchează un moment istoric
în parteneriatul politic și economic, în cel de-al 40lea an al cooperării formale dintre cele două părți.
Acordul economic și comercial cuprinzător va genera o creștere economică și locuri de muncă, atât în
Europa cât și în Canada. Acesta reflectă angajamentul ambelor părți către un comerț liber, echitabil și
progresiv, în beneficiul a aproape 550 de milioane
de cetățeni UE și canadieni. De asemenea, reprezentanții celor două părți au adoptat înființarea
unui instrument de interpretare în comun, care să
explice și să clarifice dispozițiile CETA, și s-a ajuns la
un acord de cooperare pentru stabilirea unei instanțe independente și imparțiale pentru investițiile
multilaterale.
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Noi oportunități de finanțare pentru IMM-urile din România
Știre de la Reprezentanța Comisiei Europene în România
Comisia Europeană salută semnarea de astăzi a acordului de finanțare dintre
Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și Guvernul României, acesta fiind
primul pas în implementarea inițiativei pentru IMM-uri. Programul are alocate
100 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR),
dar se estimează că, în combinație cu resurse adiționale de la Grupul BEI și
programul Orizont 2020, acesta va mobiliza aproape 580 de milioane de euro
constând în noi credite pentru IMM-urile românești și firmele nou înființate.
În legătură cu acordul de finanțare între BEI și Guvernul României,
vicepreședintele Comisiei Europene Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de
muncă, creștere economică, investiții și competitivitate a afirmat: "IMM-urile românești sunt competitive și asigură marea
majoritate a oportunităților de angajare din această țară. Ele au doar nevoie de un impuls suplimentar pentru a se extinde
dincolo de piețele locale și a-și dezvolta capacitățile de cercetare și inovare. Inițiativa pentru IMM-uri le va ajuta să facă
exact asta".
Totodată, comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a adăugat: "Sunt mândră să văd România în grupul
fruntaș al statelor membre ce implementează Inițiativa și folosesc fondurile structurale și de investiții europene într-un
mod inovator.
http://

Erasmus+: Împrumuturi pentru masterate în Marea Britanie
Studenții români care doresc să urmeze un curs de master în Marea
Britanie pot beneficia de împrumuturi, garantate de Comisia
Europeană prin programul Erasmus+, în cadrul acordului semnat
vineri, 21 octombrie, de compania Future Finance și Fondul European
de Investiții (FEI).
Acest accord, cu o valoare totală de 40 de milioane de euro, va oferi
sprijin financiar studenților din Marea Britanie care urmează studii de
masterat într-una dintre cele 33 de țări incluse în programul
Erasmus+, sau studenților din țările respective care aleg să urmeze
cursurile unui program de masterat în Marea Britanie.
Astfel, studenții pot primi un împrumut de până la 12.000 de euro pentru un masterat de un an și de maximum 18.000 de
euro pentru un curs cu durata de doi ani. Împrumuturile vor fi oferite în condiții avantajoase, respectiv nu vor fi solicitate
garanții din partea studenților sau a părinților, rata dobânzii va fi una rentabilă și va exista o opțiune de rambursare cu
întârziere.
Context
Sistemul de garantare a împrumuturilor Erasmus+ pentru masterat a fost lansat la începutul anului 2015 de Comisia
Europeană și de FEI printr-o invitație de aderare adresată băncilor. Sistemul va primi peste 500 de milioane de euro de la
bugetul programului Erasmus+, sumă care va contribui la strângerea unui fond de împrumuturi de până la 3 miliarde de
euro destinat tinerelor talente ale Europei.
În total, sistemul vizează să sprijine 200.000 de studenți care doresc să obțină o diplomă de Master în străinătate.

http://
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Noutăți programe
Buget record în 2017 pentru programul european Erasmus +
Comisia Europeană a publicat joi, 20 octombrie, apelul de propuneri de proiecte aferent anului 2017 pentru Erasmus +, programul Uniunii Europene de
educație, formare, tineret și sport. Comparativ cu 2016, au fost alocate fonduri
suplimentare în valoare totală de 300 de milioane de euro, majorare ce reprezintă o creștere bugetară record, față de primul an al programului Erasmus+
(2014).
De acești bani vor beneficia studenții Erasmus, dar și profesorii, ucenicii, voluntarii și tinerii implicați în proiecte sportive, fiind sprijinite totodată și
colaborările dintre instituțiile de învățământ, organizații de tineret și întreprinderi. Cu toate acestea, ca și în 2016, se va
acorda prioritate proiectelor de promovare a incluziunii sociale. Astfel, începând cu data de 20 septembrie 2016, organizațiile și părțile interesate care doresc să solicite fonduri pot începe să își pregătească cererile de grant.
Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: "Sunt foarte încântat că vom
avea 2,5 miliarde de euro în 2017 pentru dezvoltarea activităților noastre, astfel încât să ajungem la o gamă cât mai largă
de persoane, cu diferite interese, profiluri și fundaluri sociale. Înaintea celei de-a 30-a aniversări a programului de anul
viitor, Erasmus+ este pe deplin autonom și oferă mai multe oportunități pentru oameni și proiect decât oricând altcândva."

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
2016: încep înscrierile
Dacă ai între 16-30 ani și coordonezi un proiect de dimensiune europeană, nu ezita să te înscrii în competiție. Proiectele câștigătoare nu numai că vor fi recunoscute la nivel
european și în mass media, dar se vor bucura și de un
premiu în bani pentru dezvoltarea inițiativei.
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni este organizat de către Parlamentul European și Fundația Internațională
pentru Premiul Charlemagne din Aachen și este acordat anual pentru proiecte conduse de oameni cu vârste cuprinse
între 16 și 30 de ani. Proiectele câștigătoare trebuie să fie un model pentru tinerii care locuiesc în Europa și să ofere exemple practice europenilor care trăiesc împreună, ca o singură comunitate.
Celor trei proiecte câștigătoare (alese dintre cele 28 de proiecte nominalizate de către jurii naționale din fiecare stat
membru al UE) li se vor acorda premii în valoare de 7.500 de euro, 5.000 de euro și 2.500 de euro. Reprezentanții proiectelor vor fi invitați să viziteze Parlamentul European în Bruxelles sau în Strasbourg, în toamnă. Reprezentanții celor 28 de
proiecte nominalizate vor fi invitați la ceremonia de premiere și vor sta câteva zile la Aachen, în mai 2017.
Regulile
Proiectele prezentate trebuie să promoveze înțelegerea europeană și internațională, să servească drept model pentru
tinerii care trăiesc în Europa și să ofere exemple practice europenilor care trăiesc împreună, ca o singură comunitate.
Click aici pentru mai multe informații
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Ziua Mondială a Educaţiei marcată de Centrele Europe Direct
La data de 5 octombrie întreg mapamondul sărbătoreşte Ziua Mondială a
Educaţiei, o ocazie potrivită pentru a conştientiza rolul pe care educaţia îl
are în formarea tinerilor şi în dezvoltarea societăţii, în general.
Cu acest prilej, Reţeaua Naţională a Centrelor de Informare Europe Direct a
hotărât să marcheze această zi printr-un eveniment sau o serie de evenimente dedicate, sub genericul Ziua Centrelor Europe Direct.
Fiecare Centru Europe Direct din ţară se va implica în organizarea unor
evenimente care se vor desfăşura simultan în fiecare dintre cele 31 de comunităţi vizate de cele 31 de centre de informare, acoperind astfel nevoia
de informare a comunităţii locale, cât şi conectarea la realitatea acesteia.
Pentru a vedea toate activităţile reţelei Europe Direct organizate cu această
ocazie, vă invităm să consultați harta interactivă care vă va introduce în universul evenimentelor organizate de Centrele de Informare Europe Direct din
România şi să participaţi în cadrul acestor activităţi.
Centrele Europe Direct reprezintă un punct de contact local pentru toate instituţiile UE şi cooperează cu
alţi parteneri de informare activi. Ele completează şi susţin activitatea Reprezentanţelor Comisiei Europene
şi a Birourilor de Informare ale Parlamentului European la nivel local şi regional.
Eveniment marca Europe Direct Nord-Est
Centrul Europe Direct Nord-Est a marcat această zi prin lansarea concursului EVRIKA MOBILE APPS CHALLENGE, ce se va desfășura în perioada octombrie – decembrie 2016. Provocarea propusă de această competiție este crearea de soluții informatice inovative, în diferite domenii, la alegerea concurentului.
Acest concurs se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, elevi, studenți sau angajați,
care sunt pasionați de domeniul IT. Miza competiției este dezvoltarea de aplicații pentru dispozitivele de
tip smartphone, care aduc inovații și contribuie la dezvoltarea unui anumit domeniu. Printr-un proces riguros, candidatii vor pregăti design-ul, prototipul și vor prezenta ideile lor de aplicații mobile. Concursul va
culmina cu o Zi Demonstrativă în care tinerii vor avea ocazia de a-și prezenta proiectele unor specialiști în
domeniu. Premii importante și șansa de a se face remarcați de mediul IT&C îi așteaptă pe cei care vor
înscrie în competiție o aplicație, până pe 15 decembrie 2016, la europedirect@adrnordest.ro.

Primiti acest newsletter in urma abonarii dumneavoastra . Pentru dezabonare, click aici
Centrul Europe Direct Nord-Est
găzduit de

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghescu nr. 9

