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Trimite cea mai interesantă întrebare europeană! 

  
 Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, în 

parteneriat cu ziarul ”Monitorul de Vaslui”, reînnoieşte 

invitaŃia adresată vasluienilor interesaŃi de 

problematica Uniunii Europene, de a formula cea mai 

interesantă întrebăre pe teme europene.  

Regulament concurs: ToŃi 

cetăŃenii judeŃului Vaslui, 

fără nici un fel de 

discriminare, pot trimite 

întrebări despre Uniunea 

Europeană, pe adresa Centrului de Informare Europe 

Direct Vaslui, prin poştă, sau direct la sediul situat pe 

Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 25, Vaslui, cod 730104, 

deschis de luni până vineri între orele 10.00 şi 16.00, 

sau prin e-mail: centrueuropa@consiliu.vaslui.ro. 

 Întrebările vor viza teme de interes general cu 

privire la instituŃiile, politicile şi programele Uniunii 

Europene, oportunităŃile de finanŃare, priorităŃile de 

comunicare ale Comisiei Europene, etc. 

 Răspunsurile la întrebări vor fi postate pe site-

ul Centrului de Informare Europe Direct Vaslui şi vor fi 

publicate în paginile cotidianului ”Monitorul de Vaslui”. 

Cele mai interesante întrebări vor fi premiate în cadrul 

unei dezbateri publice, dedicate împlinirii a 20 de ani 

de la căderea Cortinei de fier, programată a se 

desfăşura în luna septembrie a.c.  

            Numele câştigătorilor vor fi făcute publice atât 

prin intermediul cotidianului vasluian cât şi pe site-ul 

nostru.                                           Vă aşteptăm! 

        
      Satul vasluian se va schimba odată cu noi! 
  
 Luni,  24 august 2009, Consiliul judeŃean 

Vaslui a fost gazda seminarului „Politica  Agricolă a 

Uniunii Europene – OportunităŃi de finanŃare pentru 

dezvoltare rurală”.  

 La eveniment au participat 45 de  persoane 

fizice şi juridice publice şi private (autorităŃi locale, mici 

întreprinzători, fermieri) care au manifestat interes 

pentru obŃinerea de finanŃări nerambursabile europene în 

cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală, din 30 

de localităŃi din comunele limitrofe municipiului Vaslui. 

 AcŃiunea face parte din suita activităŃilor 

proiectului ”Centrul de Informare Europe Direct Vaslui”, 

proiect finanŃat de către Comisia Europenană prin 

ReprezentanŃa sa din România, în cadrul programului 

“Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de 

informare din reŃeaua Europe Direct”. 

 Tematica seminarului a fost vastă: 

modernizarea  exploataŃiilor  agricole,  creşterea valorii  
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adăugate a produselor agricole şi forestiere, sprijin 

pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi, 

încurajarea activităŃilor turistice, instalarea tinerilor 

fermieri, sprijinirea fermelor agricole de semi-

subzistenŃă, îmbunătăŃirea şi dezvolatarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii, prima împădurire a terenurilor agricole, 

îmbunătăŃirea valorii economice a pădurii, înfiinŃarea 

grupurilor de producători. 

Evenimentul a fost primul dintr-o serie de trei seminarii 

zonale, (Vaslui, Huşi, Bârlad), la care vor fi invitate 

persoane fizice şi juridice publice şi private interesate 

din toate comunele judeŃului. 

                                                          (Geta PADURARU) 

 
Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală  

în judeŃul Vaslui - în cifre- 

Din datele furnizate de către Departamentul de 

Dezvoltare Rurală din cadrul DirecŃiei pentru Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală Vaslui care desfăşoară activităŃi de 

promovare şi informare a măsurilor în cadrul 

Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 

(PNDR) reiese că, până la această dată, în judeŃul 

Vaslui, au fost depuse următoarele proiecte: 

 ● Măsura 121 “Modernizarea exploataŃiilor 

agricole“ au fost depuse 116 proiecte şi au fost 

selectate 42 de proiecte valoarea totală a sprijinului 

nerambursabil fiind de 60.457.775 lei;  

 ● Măsura 123 “Creşterea valorii adaugate a 

produselor agricole şi forestiere“ au fost depuse 8 

proiecte şi au fost selectate 6 proiecte, valoarea totală a 

sprijinului nerambursabil fiind de  22.926.380 lei; 

 ● Schema de ajutor  XS13 /2008 “Stimularea 

IMM-urilor care procesează produse agricole“  au 

fost depuse 4 proiecte şi au fost selectate 3 proiecte, 

valoarea totală a sprijinului nerambursabil fiind 

de 1.593.839 lei;  

 ● Măsura 322 “Renovarea şi dezvoltarea 

satelor“ au fost depuse 61 proiecte şi au fost selectate 

13  proiecte , valoarea totală a sprijinului nerambursabil 

fiind de  107.642.438 lei  (exclusiv sesiunea din iunie - 

iulie 2009 de depunere pentru măsura 322 – Renovarea 

şi dezvoltarea satelor); 

DIN ACTIVITĂłILE CENTRULUI DE INFORMARE EUROPE DIRECT VASLUI 

 ● Măsura 312  “Sprijin pentru crearea şi 

dezvoltarea de micro-întreprinderi“ au fost depuse 2 

proiecte şi au fost selectate 2 proiecte, valoarea totală a 

sprijinului nerambursabil fiind de 1.524.180 lei   

  ● Măsura 313  “Încurajarea activităŃior 

turistice“ au fost depuse 2  proiecte şi a fost selectat 1  

proiect , valoarea totală a sprijinului nerambursabil fiind 

de  787.613 lei;  

 ● Măsura 141  “Sprijinirea fermelor de semi-

subzistenŃă“ au fost depuse 75  proiecte şi au fost 

selectate 63 de proiecte, valoarea totală a sprijinului 

nerambursabil fiind de 472.500 lei;   

 ● Măsura 112  “Instalarea tinerilor fermierilor“ 

au fost depuse 7  proiecte şi au fost selectate 7 proiecte, 

valoarea totala a sprijinului nerambursabil fiind 

de 120.540 lei.  

 Începând cu perioada 17 august - 11 

septembrie 2009 s-a deschis cea de-a opta sesiune de 

cereri de proiecte pentru Măsura 123  “Creşterea valorii 

adaugate a produselor a agricole şi forestiere“, pentru 

această linie fondurile disponibile  fiind de 74.779.642,80  

Euro.  

 În curând se va deschide cea de-a cincea 

sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 121- 

“Modernizarea exploatatiilor agricole“.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru informatii suplimentare, vă puteŃi adresa 

Compartimentului de Dezvoltare rurală din cadrul 

DirecŃiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui. 

 

Sursa: DirecŃia pentru Agricultură şi Dezvoltare 

Rurală Vaslui 
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EVENIMENTE & STIRI 

            Marile teme politice ale toamnei la 

                     Parlamentul European 

  

 Până  la  

sfârşitul  anului,  

noii    deputaŃi  

europeni se  vor  

reuni  în plen în 

cadrul   a  şase 

perioade    de   

sesiune.   Pe   ordinea de zi a şedinŃelor se numără 

votul asupra candidaturii    lui   José    Manuel    

Barroso la preşedinŃia Comisiei Europene şi  votul 

asupra întregului colegiu.  EurodeputaŃii îşi  vor   

mai  concentra  atenŃia  asupra  noului referendum 

din Irlanda privind Tratatul de la   Lisabona   şi   

asupra   reuniunii   la  nivel înalt  de  la Copenhaga    

privind    protejarea  mediului înconjurator.  

 Pe 2 octombrie, în Irlanda va avea loc un nou 

referendum  privind Tratatul de la Lisabona.  Votul 

irlandezilor este crucial pentru intrarea în vigoare a 

tratatului.  În  cazul  în  care irlandezii  spun „da“ la 

referendum, Tratatul ar putea intra în vigoare de la 1 

ianuarie 2010. În această situaŃie, preşedinŃia suedeză 

a Uniunii Europene va avea greaua sarcină de a 

obŃine  un  consens  între statele membre pentru 

nominalizarea  preşedintelui Uniunii Europene şi a 

Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica 

de securitate - două noi posturi create de Tratatul de 

la Lisabona. 

 Votarea noului preşedinte al Comisiei şi 

intervievarea comisarilor-desemnaŃi 

 Înainte  să îşi preia postul de preşedinte al 

Comisiei Europene pentru următorul mandat, José 

Manuel Barroso are nevoie de aprobarea deputaŃilor 

europeni. În cazul în care este reales, domnul Barroso 

va  avea sarcina  de  a  aloca portofolii comisarilor 

desemnaŃi de statele membre.  

 DeputaŃii europeni au un cuvânt de spus şi 

asupra comisarilor europeni.  După „examinarea“ 

acestora în audieri organizate la  nivelul  comisiilor 

parlamentare,   deputaŃii    vor   vota  în   plen   asupra  

întregului   colegiu.    Audierile   comisarilor  desemnaŃi  

pentru noul mandat vor avea loc probabil în octombrie 

şi noiembrie.  

    Copenhaga: un acord privind reducerea 

emisiilor  

 Lideri internaŃionali şi mii de oficialităŃi se vor 

reuni la Copenhaga între 7 şi 18 decembrie pentru a 

participa  la   ConferinŃa  ONU  privind  schimbarea 

climatică.  Un rezultat pozitiv este posibil doar dacă 

SUA şi China - care emit cel mai mult bioxid de carbon 

din lume - vor aproba elementele de bază ale noului 

acord.  În  momentul de faŃă  cele  două negociază 

propriile poziŃii. 

 Între timp, Uniunea Europeană a adoptat noi 

legi privind combaterea schimbării climatice, care au 

ca obiectiv reducerea emisiilor de CO2 cu 20%, 

creşterea eficienŃei energetice cu 20% şi folosirea 

surselor de energie regenerabile în proporŃie de 20% 

din totalul de energie - până în 2020. 

 Reforma politicii UE în domeniul azilului 

 În   mai,    deputaŃii   europeni    din    mandatul 

precedent au adoptat noi standarde pentru ameliorarea 

felului în care funcŃionează politica Uniunii Europene în 

domeniul  azilului,  prin introducerea drepturilor   legale  

pentru imigranŃi şi consolidarea solidarităŃii între cele 

27 de state membre.  În iulie, preşedinŃia suedeză a 

Uniunii   Europene   a   lansat   „Programul  de la 

Stockholm“, ce iniŃiază cooperarea europeană în 

domeniul judiciar şi în cel al vizelor şi imigrării pentru 

următorii cinci ani. Acest program are scopul de a 

uşura povara unor Ńări precum Malta, Spania şi Italia, 

care se confruntă  cu valuri masive de imigranŃi din 

Africa.      

 Ministrul   suedez   pentru imigrare, Tobias 

Billstroem, a spus că va face publice în septembrie o 

serie de propuneri care vor aborda politica potenŃial 

controversată a redistribuirii refugiaŃilor şi persoanelor 

ce  solicită  azil  între cele 27 de state  membre ale 

Uniunii Europene. Aceste propuneri ar putea stârni 

dezbateri  aprinse  în  Parlament,  în  momentul 

prezentării acestora în faŃa deputaŃilor europeni.   

Sursa: Parlamenul European 
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 Comercializarea becurilor clasice de 100 waŃi  

     interzisă în UE, începând cu 1 septembrie 

  

 Becurile  de  

100  waŃi  vor  fi  

retrase la 1 septembrie 

din toate magazinele 

Uniunii  Europene, 

marcând  astfel 

începutul    morŃii 

anunŃate    a   becurilor 

clasice în următorii trei 

ani, pentru a fi înlocuite de produse de generaŃie 

nouă, care consumă mai puŃină electricitate cu pâna 

la 80%. 

 Noile becuri sunt mai scumpe, dar au o durată 

de viaŃă mai mare. 

 Un studiu  german  arată  că,  prin  utilizarea 

becurilor economice, o gospodarie medie va face o 

economie  anuală   de  166  de  euro  la  factura   de 

electricitate. Estimarea Comisiei Europene este însă mai 

modestă: doar 50 de euro pe an. 

 La scara întregii Uniuni Europene, economia se 

cifrează la 5-10 miliarde euro anual. 

 OrganizaŃiile pentru protecŃia consumatorilor 

sunt mai puŃin entuziaste în ceea ce priveşte această 

decizie:   "Reglementarea  europeană  nu   răspunde 

nevoilor unor anumite categorii de consumatori, care 

sunt nevoite  sa  folosească în continuare becurile 

cu incandescenŃă,  din  cauza  unor  motive  legate  

de sănătate,  precum sensibilitatea la lumină sau 

alergii ale pielii".  

 "Cerem Comisiei Europene să adopte imediat 

măsurile necesare astfel încat aceste persoane să 

poată     cumpara    în     continuare     becuri    cu 

incandescenŃă, pană în momentul în care vor apărea 

tehnologii noi care să le satisfacă doleanŃele", scriu 

asociaŃiile  pentru protecŃia consumatorului, care îşi 

manifestă îngrijorarea şi pentru nivelul ridicat de mercur 

conŃinut de becurile economice. 

 Sursa: www.euractiv.ro 

        Proiectele pentru finanŃarea microîntreprinderilor, 

care vor fi depuse la începutul lui septembrie, vor fi 

analizate pe sistem "primul venit, primul servit" 

  

 Ghidul   solicitantului   pentru   componenta 

de   finanŃare   "4.3. -   Sprijinirea    dezvoltării  micro-

intreprinderilor" a fost publicat spre consultare pe 

website-ul   oficial    al    Programului   OperaŃional 

Regional. Principalele noutăŃi din varianta de lucru a 

documentului: proiectele vor fi evaluate în ordinea 

depunerii acestora şi un proiect trebuie să înceapă în 

cel mult 6 luni de la semnarea contractului, altfel va fi 

reziliat.  

 ReprezentanŃii AutorităŃii de Management pentru 

POR   au   explicat   că  proiectele  de  finanŃare  a micro-

intreprinderilor  vor fi analizate pe sistem "primul venit, 

primul  servit", dar  deocamdată  nu  au  fost  finalizate 

detaliile de aplicare pentru această procedură. 

 Ghidul solicitantului pentru linia de finanŃare care 

va fi lansată în 2009 a fost publicat spre consultare pe 

www.inforegio.ro.  

 Ca noutăŃi relevante, în "Grila de evaluare tehnico

- financiară" a fost introdus punctaj separat pentru 

"Utilizarea resurselor locale". Astfel se puncteaza cu 6 

puncte dacă "în activitatea curentă, microintreprinderea 

utilizează preponderent resurse naturale/ materie primă şi 

forŃă de muncă locale." 

 O altă prevedere nouă, mai restrictivă, apare în 

contractul de finanŃare: "În situaŃia în care Beneficiarul nu 

a început implementarea Proiectului într-un termen de 

[OpŃiunea 1, pentru  proiectele  care  au o perioadă de 

implementare mai mare de 6 luni] 6 (şase) luni sau 

[OpŃiunea 2, pentru  proiectele  care  au o perioadă de 

implementare de pană la 6 luni inclusiv] 1 (una) lună de la 

data intrarii în vigoare a prezentului Contract, acesta va fi 

reziliat de către AMPOR, fară a mai fi necesară punerea 

în întarziere sau vreo altă formalitate în acest sens, cu 

obligaŃia pentru Beneficiar de a restitui în întregime 

sumele deja  primite în cadrul Contractului, în condiŃile 

prevazute la art.12 din prezentul contract.  

Sursa: www.euractiv.ro  
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 Programul pentru ReŃeaua de dezvoltare 
urbană URBACT II 

- finanŃat din FEDR – 

 Obiectivul general al programului URBACT II 

vizează  satisfacerea  necesarului  de informaŃii în 

procesul de  eficientizare  a  politicilor  de dezvoltare 

urbană durabilă, prin care toate regiunile europene sunt 

ajutate  să  se  adapteze  viitoarelor circumstanŃe de 

dezvoltare. 

 Aria de cooperare: întreg teritoriul UE (27 state 

membre) la care se adaugă 2 state partenere cu statut 

special:  Norvegia  şi ElveŃia.  Statele  candidate  la 

aderarea la UE, în măsura în care îşi exprimă interesul 

vor primi finanŃare prin IPA, în timp ce alte state vecine 

UE, care îşi exprimă oficial interesul de a participa în 

program, pot participa cu finanŃare proprie. 

 Bugetul programului, unic pentru cele 27 state 

membre, pentru 7 ani este de 68,89 mil euro. 

 Domenii de intervenŃie: 

 ●  Promovarea antreprenoriatului. Tip proiect: 
SOFT    (bunuri,   instruiri,   studii  etc.)  ReŃea  tematică. 
Valoare  totală  proiect  (EURO):      minimă     300   000,  
maximă    710 000. 
 ●  ÎmbunătăŃirea     inovării     şi      economiei 
cunoaşterii.   Tip proiect:   SOFT (bunuri, instruiri, studii 
etc.)   ReŃea  de   tip   fast   track .  Valoare totală proiect 
(EURO): minimă 300 000,  maximă   710 000. 
 ● Ocuparea forŃei de muncă şi capitalul 

uman Tip proiect:  SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) 

Grup de lucru. Valoare totală proiect (EURO): minimă 

150 000,  maximă   300 000. 

 ●  Dezvoltarea integrată a  zonelor  degradate 
sau     în    curs   de    degradare    Tip proiect:    SOFT 
(bunuri,  instruiri,  studii  etc.)  ReŃea   tematică .Valoare 
totală proiect (EURO):minimă 300 000, maximă 710 000. 
 ●  Integrarea      social       Tip proiect:     SOFT 
(bunuri,instruiri, studii etc.) ReŃea tematică.Valoare totală 
proiect (EURO):minimă 300 000, maximă 710 000. 
 ●  Aspectele    legate  de    mediu   Tip proiect:  
SOFT (bunuri,  instruiri,  studii  etc.)  ReŃea  de   tip   fast 
track .Valoare totală proiect (EURO):   minimă   300 000,  
maximă   710 000. 
 ● GuvernanŃa     şi     planificarea    urbană 

Tip proiect:  SOFT (bunuri,instruiri, studii etc.) Grup de 

lucru. Valoare totală proiect (EURO): minimă 150 000,  

maximă   300 000.   

 PotenŃialii beneficiari sunt invitaŃi să transmită, 

până la data de 25 septembrie 2009, propuneri pentru 

crearea  reŃelelor  tematice şi/sau  a  grupurilor  de  lucru  

către   Secretariatul    Tehnic  URBACT  II    (FranŃa), 

Délégation Interministérielle a la Ville, 194 avenue du 

Président Wilson 93217 Saint Denis la Plaine CEDEX..  

 PotenŃialii beneficiari ai acestui apel de 

proiecte al Programului URBACT II sunt:  

●        Oraşele (în sensul larg); 

●      Regiuni şi state membre, relevante în domeniul 

dezvoltării urbane; 

●    UniversităŃi şi centre de cercetare relevante în 

domeniul dezvoltării urbane.   

 Beneficiarii trebuie să fie instituŃii publice sau 

organisme publice echivalente (pentru axele prioritare 1 

şi 2), iar participarea unei AM POS/ AM POR în proiecte, 

constituie un avantaj în procesul de selecŃie al acestora. 

 Proiectele aprobate în urma acestui apel de 

proiecte vor avea ca rezultate stimularea schimburilor 

de   experienŃă    între   oraşe   şi  alŃi  actori  urbani, 

capitalizarea  cunoştinŃelor  şi  a diseminării bunelor 

practice  în  domeniul dezvoltării urbane integrate şi 

durabile. 

 Acest apel de proiecte are drept scop sprijinirea 

oraşelor europene pentru a face faŃă celor două mari 

provocări    ale   momentului:   criza    economică   şi 

consecinŃele acesteia şi schimbările climatice şi impactul 

acestora. Pentru aceasta, propunerile de proiecte trebuie 

să se adreseze uneia din cele 16 teme prioritare ale 

acestui Apel.  

 Rata de cofinanŃare şi avans: 80% fonduri 

FEDR +13% fonduri de la bugetul de stat ContribuŃia 

proprie minimă a Beneficiarului este 7%. Nu se 

acordă avans. 

 Pachetul    documentelor  necesare  poate fi 

descărcat de la adresa http://urbact.eu/news-open-

calls/urbact - news - events/single - news/article/2nd 

- call - for-proposals - for - the -creation-of-thematic-

networks-and-working- groups - now -open.html?

tx_ttnews[backPid]=46&cHash=c1f49a049d. 

 Detalii  suplimentare  pot  fi  găsite pe site-urile 
http://www.urbact.eu/,              www.infocooperare.ro        
şi www.mdrl.ro. 

 Pentru orice  informaŃii  suplimentare,  contactaŃi: 
Roxana  RACOVIłĂ  JALOVA,  Manager   de  program, 
Email: roxana.racovita@mdrl.ro  Tel:  0372 2111 456 
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      Mai   precis,  pentru  Măsura  1   sunt  eligibile 

organizaŃii de cercetare şi de reflecŃie asupra politicilor 

publice europene , iar la Măsura 2 pot depune proiecte 

organizaŃii  ale societăŃii civile la nivel european 

(organizaŃii centrale europene, reŃele europene, organizaŃii 

care  desfăşoară  activităŃi de  mare  impact  la   nivel 

european), organizaŃii  ale   societăŃii   civile  legate de 

memoria    europeană   şi   platforma  de  organizaŃii 

paneuropene.  

 ActivităŃile  organizaŃiei   solicitante  trebuie să 

atingă cel puŃin un obiectiv specific din cele menŃionate şi 

o  prioritate   tematică  a  Programului   Europa pentru 

cetăŃeni.   Programul   de  lucru  pentru  anul  2010  al 

organizaŃiei solicitante, precum şi programul strategic pe 

trei ani  trebuie  să  cuprindă  activităŃile  statutare  ale 

organizaŃiei,în special conferinŃe, seminarii, mese rotunde,  

acŃiuni de reprezentare, comunicare şi valorificare,precum 

şi alte activităŃi recurente ale acesteia la nivel european.  

 Bugetul prevăzut pentru cofinanŃarea subvenŃiilor 

de funcŃionare se ridică la aproximativ 8,2 milioane de 

euro în 2010 (cu titlu orientativ, subvenŃiile de parteneriat 

plurianual vor reprezenta aproximativ 85% din bugetul 

disponibil,   iar   subvenŃiile   anuale  circa  15%  şi  se 

intenŃionează finanŃarea a circa 55 de organizaŃii).  

 Data-limită de depunere a candidaturilor este 15 

octombrie 2009.  Depunerea  se  va  face on-line  şi în 

varianta tiparită.  Formularul  electronic va fi disponibil 

începând cu data de 15 septembrie 2009, iar până atunci 

pe pagina AgenŃiei Executive este disponibilă o versiune 

“pdf” a formularului ce permite candidaŃilor să înceapă 

pregatirea dosarului. Se vor accepta numai candidaturile 

redactate pe formularul corespunzător, corect completat, 

datat şi semnat de către persoana autorizată să încheie 

angajamente în numele organizaŃiei solicitante.  

 InformaŃii   suplimentare,  orientările  detaliate 

formularele de candidatură şi anexele sunt disponibile în 

engleză, franceză şi germană pe pagina: 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010 

call_action2_1_12_en.php , sau pe: www.finantare.ro  

 "Europa pentru cetăŃeni": Sprijin structural 

pentru  organizaŃiile  de  cercetare şi de reflecŃie 

asupra   politicilor   publice  europene  şi  pentru 

organizaŃiile societăŃii civile la nivel european 

 Comisia Europeană, prin AgenŃia Executivă 

pentru EducaŃie, Audiovizual şi Cultură,  a publicat o 

cerere de propuneri pentru AcŃiunea 2 a programului 

Europa pentru cetăŃeni,  Măsurile  1 şi  2  Sprijin 

structural  pentru organizaŃiile de cercetare şi de 

reflecŃie asupra  politicilor  publice  europene şi 

pentru   organizaŃiile   societăŃii   civile  la nivel  

european. Această cerere de propuneri se referă la 

sprijinul structural acordat organizaŃiilor care urmăresc 

un  obiectiv  de  interes  general  la nivel  european. 

SubvenŃiile de funcŃionare furnizează sprijin financiar 

pentru acoperirea parŃială a cheltuielilor de funcŃionare 

necesare pentru buna desfăşurare a activităŃii de zi cu zi 

a organizaŃiilor selecŃionate.  

 Acest  sprijin  poate fi acordat sub formă de 

subvenŃie anuală sau de parteneriat plurianual încheiat 

pe o perioadă de trei ani.  

 Obiectivele specifice ale prezentei cereri de pro-

puneri sunt:  

 (a) să stimuleze acŃiunea, dezbaterile şi reflecŃia 

legate de cetăŃenia şi democraŃia europeană, valorile 

comune, istoria şi  cultura  comună prin activităŃile şi 

cooperarea structurilor de reflecŃie (“think tanks”) şi a 

organizaŃiilor societăŃii civile la nivel european;  

 (b) să încurajeze interactiunea între cetăŃeni şi 

organizaŃiile societăŃii civile, contribuind astfel la dialogul 

intercultural  şi  promovând   atât  diversitatea, cât şi 

unitatea Europei.  

 SolicitanŃii eligibili sunt organizaŃii nonprofit cu 

personalitate  juridică  (în cazul  unei  reŃele  care nu 

dispune de structura de funcŃionare separată şi de statut 

propriu, candidatura poate fi depusă de organizaŃia 

membră responsabilă pentru coordonarea reŃelei), care 

activează în domeniul cetăŃeniei europene şi care îşi 

desfăşoară majoritatea activităŃilor în Ńări eligibile.  


