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„Fii voluntar! Implica-te într-un proiect!” 

 

            Aşa cum aŃi mai citit in paginile buletinului 

nostru, anul 2011 a fost desemnat Anul European al 

Voluntariatului şi în toată Uniunea Europeană sunt 

programate evenimente, expoziŃii, activităŃi de 

voluntariat.  

            În  perioada  vacanŃei de vară, Centrul  de  

Informare EUROPE DIRECT Vaslui şi-a propus să 

organizeze o serie de trei  seminarii  de  formare  

adresate  voluntarilor şi organizaŃiilor non-

guvernamentale  care activează în domenii cu 

implicaŃii  în  activităŃi  de  voluntariat. 

             Startul evenimentelor a fost dat la Vaslui, pe 18 

august, cu seminarul intitulat   „Fii voluntar! Implică-te 

într-un proiect!”. Într-o atmosferă relaxantă, 43 de 

cursanŃi (elevi peste 15 ani, studenŃi, cadre didactice, 

membri ai unor organizaŃii non-guvernamentale cu 

activitate în domeniul voluntariatului) au purtat discuŃii 

pe tema instituŃiei voluntariatului, au întocmit strategii 

de rezolvare a problemelor din comunitate şi au făcut 

studii de caz pe marginea unor proiecte implementate. 

 Pe 31 august, Complexul de Servicii Comunitare 

Nr.1 Bârlad a găzduit ce-a de-a doua sesiune a 

seminarului. Şi de data aceasta peste 40 de persoane şi

-aumanifestat interesul pentru activităŃi de voluntariat.  

 Ultimul eveniment de formare a voluntarilor s-a 

desfăşurat marŃi, 6 septembrie, la Centrul de zi “AsociaŃia 

CongregaŃia Surorilor Săracilor Vincenzo Morinello” Huşi.  

 Pe lângă îmbunătăŃirea cunoştinŃelor, programul 

cursului a urmărit şi formarea abilităŃilor de comunicare, 

exprimare şi constituirea unei relaŃii fireşti cu cei care vor 

face obiectul activităŃilor de voluntariat.  În perioada 

octombrie-decembrie a.c., 100 de voluntari formaŃi vor fi 

antrenaŃi în desfăşurarea unor activităŃi practice, în 

cadrul aceluiaşi proiect, axate pe protecŃia mediului şi 

ajutorarea persoanelor vulnerabile (copii şi bătrâni). 

 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”.                             (Geta PADURARU) 
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Întrunirea ReŃelei EUROPE DIRECT 

 

 În perioada 22-28 

august 2011, reprezentanŃii 

ReŃelei Centrelor de 

Informare EUROPE 

DIRECT  din  întreaga  Ńară 

s-au reunit la seminarul 

anual, desfăşurat la Crişan, 

judeŃul Tulcea.  

 Agenda întâlnirii a fost amplă, principalele teme 

supuse discuŃiilor fiind priorităŃile de comunicare ale 

Comisiei Europene în 2012, priorităŃile politice la nivelul 

Uniunii Europene, comunicarea cu alte reŃele ale UE, 

evaluarea centrelor EUROPE DIRECT, cadrul financiar  

şi întocmirea unei strategii de lucru comune, pentru anul 

viitor. 

 ReŃeaua Europe Direct reprezintă unul dintre 

principalele instrumente folosite de Comisia Europeană 

pentru informarea cetăŃenilor şi comunicarea cu aceştia 

la nivel local. ReŃeaua cuprinde, la nivelul Uniunii 

Europene, 480 de centre de Informare Europe Direct, 

400 de centre de documentare europeană şi 700 de 

membri Team Europe. 

 În perioada 2009-2012, reŃeaua românească de 

centre de informare Europe Direct este alcatuită din 31 

de centre de informare situate în întreaga Ńară şi este  

coordonată de ReprezentanŃa Comisiei Europene în 

România.  

 Din această structură face parte şi Centrul de 

Informare EUROPE DIRECT Vaslui,  găzduit fiind de 

Consiliul JudeŃean. 

          (Geta PADURARU) 

DIN ACTIVITATILE CENTRULUI EUROPE DIRECT VASLUI 

În septembrie, Săptămâna MobilităŃii  

 

 În perioada 16 

– 22 septembrie 2011 

se va derula la nivel 

european cea mai 

cunoscută campanie de 

imagine în vederea 

sensibilizării cetăŃenilor 

în a folosi preponderent 

transportul public local. Această campanie poartă numele 

de MobilityWeek sau Săptămâna MobilităŃii 

(www.mobilityweek.eu). 

 Istoria campaniei MobilityWeek îşi are începutul în 

anul 2000, fiind iniŃiată de fostul  Comisar European pentru 

Mediu, Margot Wallstrom. În prima fază, campania a fost 

denumită „O zi fără maşină” şi se referea la o zi fără 

autovehiculul personal. În anul 2002, a apărut forma 

actuală, fiind schimbată şi denumirea în MobilityWeek. 

 Astfel, în fiecare an începând cu 2002, în perioada 

16 – 22 septembrie are loc această campanie. Printre 

temele campaniilor trecute se numără: “Transportul public, 

bicicleta şi străzile verzi” în 2002; “ÎmbunătăŃirea climatului 

în oraş” în 2009 sau “Călătoreşti inteligent, trăieşti mai 

bine” în 2010. 

 Pentru a sensibiliza locuitorii vasluieni cu privire la 

necesitatea de a acŃiona împotriva poluării cauzate de 

creşterea traficului, prin folosirea frecventă a 

autovehiculelor personale, Centrul de Informare EUROPE 

DIRECT Vaslui va organiza, în perioada următoare, o serie 

de evenimente (activităŃi demonstrative cu tematică 

sportivă, precum şi concursuri sportive cu premii) adresate 

copiilor şi populaŃiei adulte vasluiene. 

                 (Geta PADURARU) 
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EVENIMENTE & STIRI 

Vasluiul, între primele judeŃe la atragerea fondurilor europene destinate dezvoltării regionale! 
 

 JudeŃul Vaslui se situează pe locul 5 pe Ńară în ceea ce priveşte valoarea contractelor de finanŃare prin 
Programul OperaŃional Regional semnate de autorităŃile locale şi judeŃene, cu un total de peste 470 milioane lei 

(echivalentul a peste 112 milioane Euro, la 4,2 lei/Euro) după DâmboviŃa, MehedinŃi, Hunedoara şi Iaşi, relevă 

un studiu realizat de Institutul de Politici Publice şi dat publicităŃii în luna iulie. Aceasta, fără a lua în calcul şi cei 

aproximativ 8,1 milioane Euro proveniŃi din proiectele derulate în parteneriat cu consiliile judeŃene din Regiunea 
de Nord-Est (Suceava, Botoşani, NeamŃ, Bacău şi Iaşi).  

 Dacă se ia în calcul şi valoarea contractelor de finanŃare semnate de organizaŃii private (ONG-uri, 

instituŃii de cult, firme), atunci judeŃul Vaslui se află pe locul 7 pe Ńară (şi 3 pe Regiunea de Nord- Est, după Iaşi 

şi Suceava) cu un total de peste 484 milioane lei.  

 Potrivit aceluiaşi studiu, firmele private au reuşit să atragă cele mai multe fonduri destinate dezvoltării 
regionale (din Programul OperaŃional Regional 2007-2013) în judeŃul Iaşi (peste 86 milioane lei), iar 

organizaŃiile neguvernamentale- incluzând aici şi instituŃiile de cult- în judeŃul Suceava (peste 31,6 milioane lei). 

 În ceea ce priveşte fondurile destinate modernizării administraŃiei publice, prin Programul OperaŃional 

Dezvoltarea CapacităŃii Administrative, JudeŃul Vaslui se situează pe locul 15 pe Ńară şi 2 pe Regiunea de Nord-

Est, după Bacău, cu o valoare totală a proiectelor contractate de peste 3 milioane lei. 
 Studiul realizat de Institutul de Politici Publice se referă la trei din cele şase programe operaŃionale 

(dezvoltare regională, dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea capacităŃii administrative) şi nu include 

informaŃii referitoare la absorbŃia fondurilor europene destinate mediului, infrastructurii naŃionale de transport şi 

dezvoltării rurale. 

 Conform ultimei analize efectuate de Consiliul judeŃean Vaslui în iulie 2011, pe baza datelor 
oficiale disponibile, situaŃia absorbŃiei fondurilor europene atrase de autorităŃile publice locale şi judeŃene 

vasluiene pe toate programele (inclusiv cele destinate mediului şi dezvoltării rurale), se prezintă astfel*: 

 
*Sumele sunt în Euro şi reprezintă valorile totale ale proiectelor (cheltuieli eligibile, neeligibile şi TVA-ul aferent), 

incluzând aici finanŃarea  din fonduri europene, fonduri de la bugetul de stat şi fonduri de la bugetele locale.  

  

 Concluzionând, autorităŃile publice vasluiene vor cheltui până în 2015 suma de peste 227 de milioane 
de Euro prin proiecte cu finanŃare europeană, bani care vor schimba cu adevărat faŃa judeŃului. Din aceştia, 

peste 41 % sunt atraşi de Consiliul JudeŃean Vaslui, în timp ce aproape 30 % sunt atraşi de comune. 

                                                                                                                                                   (Mihaela CHIRCU) 

APL Consiliul 
judeŃean 
Vaslui 

Municipiul 
Vaslui 

Municipiul 
Bârlad 

Municipiul 
Huşi 

Oraşul 
Negreşti 

Comune Total 

Programul 
OperaŃional 
Regional 

53.810.759 25.868.731 16.817.938 14.669.140 8.674.006 372.336 120.212.910 

Programul 
NaŃional de 
Dezvoltare 
Rurală 

          66.328.404 
  

66.328.404 
  

Programul 
OperaŃional 
Sectorial de 
Mediu 

39.831.484           39.831.484 

Programul 
OperaŃional 
Dezv. Cap. 
Administr. 

636.917   176.809       813.726 

Programul 
OperaŃional 
Comun 
RO-MO-UA 

166.550           166.550 

Total 94.445.710 25.868.731 16.994.747 14.669.140 8.674.006 66.700.740 227.353.074 

  41,55 % 11,38 % 7,48 % 6,46 % 3,82 % 29,34 % 100 % 
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Anul European 2012 

 

 Comisia Europeană a propus 

ca anul 2012 să fie desemnat Anul 

european al îmbătrânirii active şi al 

solidarităŃii între generaŃii. Este o 

ocazie pentru noi toŃi de a reflecta asupra faptului că 

speranŃa de viaŃă a cetăŃenilor europeni este în continuă 

creştere şi că, în acelaşi timp, aceştia îmbătrânesc în 

condiŃii bune de sănătate - oportunităŃi pe care ar trebui 

să le valorificăm. 

 Îmbătrânirea activă le poate permite celor din 

generaŃia „baby boom” şi persoanelor vârstnice: 

· să  rămână  în  câmpul  muncii  şi  să-şi  împărtăşească 

experienŃa îndelungată; 

· să joace în continuare un rol activ în societate; 

· să ducă o viaŃă cât mai sănătoasă şi împlinită.  

 Responsabilii  politici  şi  părŃile  implicate au 

sarcina de a crea condiŃiile favorabile îmbătrânirii active 

şi asigurării unui mod de viaŃă autonom, prin acŃiuni în 

domenii precum ocuparea forŃei de muncă, asistenŃa 

medicală, serviciile sociale, învăŃarea de-a lungul vieŃii, 

voluntariatul, adaptarea locuinŃelor, serviciile IT şi de 

transport. 

Mai multe detalii: 

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=en 

 

 S-au înregistrat progrese în politica de mediu a UE, 

deşi implementarea acesteia rămâne deficitară 

 

 În  ultimul  deceniu,  graŃie  celui  de-al  6-lea 

program  comunitar  de acŃiune pentru mediu (PAM), 

legislaŃia din domeniu  a   putut  aborda  aproape  toate  

domeniile protecŃiei mediului. Acest lucru reiese clar din 

evaluarea finală a celui de-al şaselea PAM (2002 - 

2012), adoptată la finele lunii august.  

 În ultimii zece ani, realizările majore din 

domeniul mediului au fost extinderea reŃelei Natura 2000 

pentru a acoperi aproape 18% din suprafaŃa terestră a 

Uniunii Europene,   introducerea  unei  politici  ample  în   

domeniul substanŃelor  chimice şi întreprinderea unor 

acŃiuni strategice în materie de schimbări climatice. Cu 

toate acestea, rămân încă multe de făcut în ceea ce 

priveşte implementarea obiectivelor şi normelor stabilite 

de comun acord la nivelul UE, precum şi în ceea ce 

priveşte   îmbunătăŃirea    protecŃiei   biodiversităŃii,  a 

calităŃii solului şi apei.  

Pentru informaŃii complete accesaŃi: 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm  

Sursa: CE 

 

 Libera circulaŃie: intervenŃia fermă a Comisiei 

a contribuit la soluŃionarea a 90% din dosarele 

deschise în domeniul liberei circulaŃii 

 

 Libera  circulaŃie  a  persoanelor între statele 

membre UE reprezintă  unul  dintre  cele mai tangibile 

succese din ultimii 60 de ani de integrare europeană, 

aducând beneficii importante cetăŃenilor UE, statelor 

membre si economiei europene în ansamblul său.  

 Europenii profită  în fiecare  zi de dreptul lor la 

libera circulaŃie: întreprind,  ca turişti, aproximativ 1,25 

miliarde de călătorii în scop turistic  pe teritoriul Uniunii 

Europene în fiecare an.  Un sondaj  recent  a arătat că, 

pentru 48% dintre cetăŃenii europeni, dreptul la  liberă  

circulaŃie şi  şedere în Uniunea Europeană este cel mai 

important drept pe care îl au. 

 Comisia va urmări îndeaproape modul în care 

statele membre care au anunŃat că vor adopta proiecte 

legislative îşi  onorează angajamentele. În cursul anului 

2012,  Comisia  va  evalua transpunerea şi punerea în 

aplicare a dispoziŃiilor directivei în toate statele membre, 

obŃinând astfel informaŃii pentru redactarea, în 2013, a 

unui raport cu privire la punerea în aplicare a Directivei 

privind libera circulaŃie, care va fi transmis Parlamentului 

European şi Consiliului. 

Sursa: CE 

 

Comisia Europeană propune ca 2013 să fie desemnat 

drept „Anul european al cetăŃenilor” 

 

 CetăŃenia Uniunii şi drepturile conferite de 

aceasta reprezintă unul dintre principalii piloni ai Uniunii 

Europene. Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a 

instituirii cetăŃeniei Uniunii prin Tratatul de la Maastricht, la 

1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus de 

curând  ca  anul  2013  să  fie  desemnat  drept „Anul 

european al cetăŃenilor”. 

 Obiectivul Anului european al cetăŃenilor este de a 

facilita exercitarea dreptului cetăŃenilor Uniunii la liberă 

circulaŃie şi şedere pe teritoriul UE, asigurându-se că 

aceştia pot consulta cu uşurinŃă informaŃiile cu privire la 

drepturile lor.  

Sursa:CE 
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  Cooperare globală pentru incluziune socială   şi 

integrare pe piaŃa muncii 

  

! Sprijin pentru cooperarea 

dintre autorităŃile publice, 

companii şi întreprinderile 

sociale 

 

 Obiectivele programului: 

     ●   favorizarea   din   partea  lumii  de  afaceri  a  unui 

angajament mai activ  în  materie de responsabilitate 

socială a companiei, în particular în comunităŃile locale;  

     ●  propunerea de soluŃii eficiente la problemele socio-

economice de care suferă diferitele domenii şi grupuri 

Ńintă specifice; 

     ●   producerea  de  rezultate  măsurabile  pe   planul 

inserŃiei   grupurilor  vulnerabile.  

 SolicitanŃi eligibili: 

     Pot   depune  proiecte: administraŃiile   centrale, 

agenŃiile, autorităŃile  locale / regionale,  asociaŃiile, ONG

-urile, fundaŃiile, companiile, universităŃile, etc.  

 ActivităŃi eligibile: 

     A.  Evaluarea   şi    modelarea    structurilor    sociale 

inovatoare, a noilor relaŃii între angajatori şi angajaŃi şi 

între diferiŃii intervenienŃi din societatea civilă, astfel încât 

să se poată observa în ce măsură aceste structuri pot să 

fie transpuse altor segmente ale societăŃii europene. 

      B. ÎmbunătăŃirea adecvării necesităŃilor şi a cererilor 

întreprinderilor comerciale faŃă de oferta întreprinderilor 

sociale, în special prin accesul la ofertă şi cerere. 

      C. Diseminarea  cazurilor   reuşite   de   întărire  a 

cooperării  dintre  autoritatea  publică, întreprinderea 

comercială şi cea socială. 

      D. Inventarierea şi analizarea consecinŃelor sociale 

ale activităŃilor economiei sociale pe baza exemplelor 

concrete, astfel încât să se poată îmbunătăŃi elaborarea 

politicilor.  

      E.  Accesul   la   credit,   inclusiv  microcreditele  şi 

facilităŃile fiscale adaptate economiei sociale. 

 CondiŃii de finanŃare: 

     Bugetul total al cererii: 1 milion de euro; se acordă 

maximum 80% din totalul costurilor eligibile. 

 Data limită de depunere: 15 noiembrie 2011. 

FinanŃator: Uniunea Europeană 

Sursa: Europa.eu 

  

Erasmus pentru tineri antreprenori 

   ! Fonduri nerambursabile pentru tineri antreprenori 

    Prezenta cerere de propuneri are rolul de a ajuta noii 

antreprenori  din    Uniunea   Europenă (UE)   să   îşi 

îmbogăŃească experienŃele, să dobândească noi 

cunoştinte şi să stabilească contacte prin petrecerea 

unor perioade de timp în alte state membre ale UE, în 

întreprinderile unor oameni de afaceri experimentaŃi. 

     Obiectivul general al acŃiunii pregătitoare este de a 

dezvolta spiritul antreprenorial, internaŃionalizarea şi 

competitivitatea antreprenorilor care ar putea începe noi 

afaceri şi a microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici 

nou-înfiinŃate din UE. 

     Această  activitate se adresează persoanelor care 

intenŃionează  să  îşi  creeze  propria afacere şi celor 

care s-au lansat în afaceri de curând. Cererea va sprijini 

acŃiunile  organizaŃiilor  care favorizează şi facilitează 

mobilitatea noilor antreprenori.  

 SolicitanŃi eligibili 

     Orice entitate publică sau privată, activă în domeniul 

susŃinerii  întreprinderilor,  poate participa la prezenta 

cerere de propuneri: 

●  entităŃi publice responsabile sau active în domeniul 

afacerilor economice, al întreprinderilor, sprijinului pentru 

întreprinderi sau în alte domenii conexe; 

●   camere de comerŃ şi industrie, camere de meserii sau 

organisme similare; 

●  organizaŃii de sprijin pentru întreprinderi, centre de 

susŃinere a întreprinderilor nou-infiinŃate, incubatoare de 

afaceri; 

●  asociaŃii   profesionale  şi  reŃele   de  susŃinere   a 

întreprinderilor; 

●  entităŃi publice şi private care oferă servicii de sprijin 

pentru întreprinderi. 

     CandidaŃii pot să acŃioneze în mod individual sau în 

cadrul unui consorŃiu (parteneriat). Un consorŃiu trebuie 

să   fie  alcătuit  din  cel  puŃin  două  entităŃi   juridice 

independente, din acelaşi stat membru UE sau din state 

diferite. CandidaŃii trebuie să aibă sediul într-un stat 

membru al UE.  

 CondiŃii de finanŃare 

     Bugetul total destinat cofinanŃării proiectelor se ridică 

la  4 300 000 EUR.   AsistenŃa  financiară  din  partea 

Comisiei nu  poate  depăşi 90% din costurile eligibile 

totale ale unui proiect individual.  



OPORTUNITĂłI DE FINANłARE 

Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT 
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25 

TEL/FAX 0235-361652, e-mail centrueuropa@consiliu.vaslui.ro 

6 

     

PNDR: Măsura 221 "Prima împădurire a  
terenurilor agricole" 

     ! Fonduri pentru folosirea şi gospodarirea durabilă 

a terenurilor agricole prin împădurire 

    PNDR: AP 2 "ÎmbunătăŃirea mediului şi a spaŃiului rural" 

    Obiectivul specific al finanŃării nerambursabile este 

creşterea suprafeŃei de pădure cu rol de protecŃie a apei, 

solurilor, a pădurilor cu rol de protecŃie împotriva factorilor 

naturali  dăunători, precum  şi de asigurare a funcŃiilor 

recreative, pe baza rolului multifuncŃional al acesteia.  

    SolicitanŃii fondurilor nerambursabile pot fi persoanele 

fizice,  inclusiv  persoane fizice autorizate, persoanele 

juridice, grupurile sau asociaŃiile de persoane fizice sau 

juridice, precum şi autorităŃile publice locale deŃinătoare 

de teren agricol.  

    În perioada 1 - 30 septembrie 2011 se va desfăşura a 

treia sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de 

finanŃare aferente Măsurii 221 . 

Detalii la adresa: www.apdrp.ro 

Sursa:  AgenŃia  de  PlăŃi  pentru Dezvoltare Rurală şi 

Pescuit 

  

PNDR: Măsura 125 c) "ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea   
infrastructurii  legate  de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii" 
  

    ! Lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii 

de prevenire şi de protecŃie împotriva inundaŃiilor 

    PNDR: AP 1 "ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate   de   dezvoltarea   şi   adaptarea   agriculturii   şi 

silviculturii" 

    Fondurile  pot  fi solicitate  pentru  investiŃii  eligibile 

precum refacerea sistemului de diguri, a albiilor pâraielor, 

a bazinelor  de  acumulare,  a structurilor  de oprire a 

scurgerilor  de   apă.  De asemenea, sunt  finanŃate  şi 

investiŃii  în  reŃeaua de canale, a stăvilarelor cu rol de 

atenuare a viiturilor, consolidarea terenurilor cu risc de 

alunecări de teren, lucrări de desecare pentru eliminarea 

excesului de apă survenit în urma inundaŃiilor, lucrări de 

corectare a torentelor. 

    Perioada depunerii:1 septembrie - 31 octombrie 2011. 

Sursa: AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pes-

cuit 

Detalii la adresa: www.apdrp.ro 

     Nu vor fi  oferite  subvenŃii  mai mari de 180 000 EUR  

pentru    parteneriate   sau   mai  mari  de  150 000 EUR 

pentru candidaturile individuale.  

     Durata maximă a proiectelor este de 21 de luni.  

Începerea programată a acŃiunii: 1 mai 2012. 

     Termen limită: 17 octombrie 2011. 

FinanŃator: Uniunea Europeană 

Sursa: Europa.eu 

  

       Proiecte de cooperare transnaŃională pentru 
promovarea itinerariilor culturale 

  

     ! Programul CIP (Competitivitate şi Inovare) 

     Obiective: 

●   să   contribuie   la  diversificarea   ofertelor  europene  

de turism prin valorificarea patrimoniului cultural comun;  

●   să  contribuie  la  integrarea  orizontală  şi verticală a 

sectorului    turismului    cultural    facilitând    clusterele / 

reŃelele în  domeniul  produselor  turismului  cultural şi al 

întreprinderilor din sectorul turistic. 

     SolicitanŃi eligibili 

     Pot       depune    proiecte:     administraŃii    centrale,    

autorităŃi locale/regionale   şi   asociaŃiile   lor,  agenŃii  şi 

operatori  de   turism,   ong-uri,   camere    de  comerŃ  şi  

industrie   sau orice    alte    organizaŃii  care   au  printre 

activităŃile  desfăşurate:  turismul,   cultura,   dezvoltarea 

rurală şi  regională, comunicarea, marketing-ul, etc. 

     ConsorŃiile   trebuie  să  conŃină cel  puŃin  4 parteneri  

din  cel puŃin 4 state participante la programul comunitar 

CIP (Competitivitate şi Inovare). 

     AcŃiuni finanŃate:  

●  conferinŃe, ateliere de lucru, târguri, festivaluri;  

●  magazine/reviste;  

●  website-uri de promovare turistică;  

●  aplicaŃii informatice de marketing şi comunicare;  

●  campanii media, etc. 

    Durata maximă a unui proiect poate fi de 18 luni. 

    CondiŃii de finanŃare 

     Bugetul este  de  500.000 euro, cu  un  maximum  de 

125.000/proiect şi 75% cofinanŃare a costurilor eligibile. 

     Termene limită 

     Data limită de aplicare: 7 octombrie 2011. 

FinanŃator: Uniunea Europeană 

Sursa: Europa.eu 


