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În luna mai a acestui an, alegătorii din cele 28 de țări 
ale UE vor merge la urne pentru a-i alege pe politicienii 
care îi vor reprezenta în Parlamentul European în 
următorii 5 ani. 
Cum Europe Direct Vaslui este principalul punct de 
contact între cetăţenii vasluieni şi Uniunea Europeană, 
acest eveniment major nu putea fi trecut cu vederea. 
Drept urmare, în primăvara acestui an, activităţile 
centrului se vor axa pe tematica alegerilor europene. 
 

În luna aprilie, în săptămâna 07 - 11, va avea loc 
concursul de tipul “Cine ştie, câştigă”, cu titlul 

“Noi alegem viitorul Uniunii Europene”, adresat 
elevilor de liceu, cu prioritate celor cu drept de vot. 

Elevii interesaţi se pot apuca de studiu încă de pe acum! 
Vă oferim şi un indiciu : întrebările se vor axa pe rolul 
Parlamentului European, funcţii, organizare, componenţă, 
figuri reprezentative, alegeri europene.  
Detaliile legate de concurs vor fi publicate pe site-ul 
www.europedirectvaslui.ro  

  
De Ziua Europei  vă vom 
convinge că Europa 
este dulce printr-o 
expoziţie  concurs de 
produse dulci europene 
tradiţionale. În cadrul acestui 
eveniment vom dezbate, alături 
de tineri şi publicul larg, 
importanţa alegerilor europene. 

Vom avea parte de invitaţi surpriză!  
 
Iar dacă ne veţi da         veţi avea 
parte de cele mai noi ştiri despre 
Uniunea Europeană şi mai ales veţi 
putea participa la concursurile 
noastre! Primul va începe de la sfârşitul lunii martie şi va 
avea ca temă tot alegerile europene! Promitem premii 
frumoase.  

Din cinci în cinci ani, cetățenii UE își aleg reprezentanții în 
Parlamentul European, instituția ai cărei membri sunt 
aleși în mod direct și care le apără interesele în procesul 
decizional de la nivelul UE.  
Dar nu a fost aşa de la început... 
Instituţia cu cele 3 sedii, la Strasbourg, Bruxelles și 
Luxemburg, a fost aleasă de către cetăţeni în urma unor 
alegeri generale, libere și secrete, începând cu anul 
1979, în perioada 1952-1976 membrii Parlamentului 
European fiind numiți de către parlamentele statelor 
membre.    
De la înființarea sa și până astăzi, Parlamentul a obținut 
în general o serie de noi competențe, de noi puteri, cea 
mai recentă şi vizibilă fiind aceea de a desemna viitorul 
președinte al Comisiei Europene. Conform noului sistem, 
instituit de Tratatul de la Lisabona, șefii de stat și de 
guvern trebuie să nominalizeze un candidat pe baza 
rezultatelor scrutinului. Aceasta înseamnă nu doar că 
Parlamentul va avea o influență mai mare și asupra 
desemnării comisarilor, ci că cetăţenii, prin exercitarea 
dreptului lor de vot, au puterea să decidă viitorii lideri 
europeni.  
În România alegerile europene vor avea loc pe 25 
mai, iar cetăţenii vor avea de ales 32 de reprezentanţi 
pentru Parlamentul European.  

(Mihaela Cozma, ofiţer informare)  

 În 2014, ziarul Europa în Direct, ajuns la al         
VII-lea an de existenţă, va fi distribuit on-line. 
Dacă doriţi să primiţi direct pe e-mail activităţile 
Europe Direct Vaslui, informaţii şi ştiri despre 
UE, oportunităţi de finanţare active, accesaţi 
opţiunea Abonare Buletin Informativ. de pe site!  

...Se întâmplă o dată la 5 ani 

http://www.europedirectvaslui.ro�
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/00b3f21266/At-your-service.html�
http://bookshop.europa.eu/ro/parlamentul-european-pbQA3111337/�
http://bookshop.europa.eu/ro/chipurile-parlamentului-european-2012-2014-pbQA3111338/?CatalogCategoryID=luYKABst3IwAAAEjxJEY4e5L�
http://www.elections2014.eu/ro/�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=2�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=2�
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Data de 01 ianuarie 2014 reprezintă o zi importantă 
pentru România şi Bulgaria, fiind ziua în care au fost 
eliminate ultimele restricții în ceea ce privește libertatea 
de circulație a lucrătorilor din aceste două tări.  

Cu alte cuvinte, cetățenii bulgari și români își pot 
exercita integral dreptul de a lucra în toate statele 
membre UE fără permis de muncă. De fapt, cetățenii 
bulgari și români își exercitau deja acest drept în cele 19 
state care au ales să nu aplice măsuri tranziționale, iar 
în ceea ce privește dreptul de a călători sau rezida, ei se 
bucurau de aceste drepturi în toate statele membre încă 
din momentul în care Bulgaria și România au aderat la 
Uniunea Europeană, în 2007. Chiar și în țările în care 
existau restricții, multor cetățeni bulgari și români li s-au 
acordat permise de muncă. În consecință, există peste 3 
milioane de bulgari și de români care trăiesc în prezent 
în alte state membre și este puțin probabil că numărul 
lor va crește după ridicarea tuturor restricțiilor pentru 
lucrătorii bulgari și români. 
 
Sursa : CE  
 

Comisia Europeană a adoptat o recomandare care 
vizează instituirea unor garanții corespunzătoare pentru 
mediu și climă în ceea ce privește „frackingul” – tehnica 
de fracturare hidraulică de volum mare utilizată mai ales 
în operațiunile legate de gazele de șist. Recomandarea 
ar trebui să ajute toate statele membre care doresc să 
utilizeze această practică să facă față riscurilor asupra 
sănătății și a mediului și să îmbunătățească 
transparența pentru cetățeni. Aceasta pune, de 
asemenea, bazele pentru condiții de concurență 
echitabile în acest sector și stabilește un cadru mai clar 
pentru investitori.  
Pe baza legislației în vigoare la nivelul UE și  
completând-o, dacă este cazul, recomandarea invită  

   EVENIMENTE & STIRI 

statele membre în special: 
• să anticipeze evoluțiile și să evalueze posibilele 

efecte cumulate înainte de acordarea licențelor; 
• să analizeze cu atenție impacturile și riscurile 

asupra mediului; 
• să se asigure că integritatea sondei respectă cele 

mai bune practici și standarde; 
• să verifice calitatea apei, a aerului și a solului la 

nivel local înainte de începerea operațiunilor, 
pentru a monitoriza orice modificare și pentru a 
face față riscurilor emergente; 

• să controleze emisiile atmosferice, inclusiv 
emisiile de gaze cu efect de seră, prin captarea 
gazelor; 

• să informeze publicul în ceea ce privește 
substanțele chimice utilizate în sonde individuale 
și 

• să asigure aplicarea de către operatori a celor mai 
bune practici pe tot parcursul proiectului. 

Statele membre ale UE sunt invitate să aplice principiile 
în termen de șase luni și, începând din decembrie 2014, 
să informeze anual Comisia cu privire la măsurile 
instituite. Comisia va monitoriza aplicarea recomandării 
cu ajutorul unui tablou de bord pus la dispoziția 
publicului, care va compara situația în diferite state 
membre. Eficacitatea acestei abordări va fi reanalizată 
după 18 luni.  

Sursa : CE  
 

 
La data de 13 ianuarie 2014, Yves Mersch, membru al 
Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene, a 
dezvăluit publicului noua bancnotă de 10 EUR în cadrul 
unei conferinţe de presă organizate la sediul BCE din 
Frankfurt pe Main, Germania. Bancnota prezintă o 
concepţie grafică regândită şi unele elemente de 
siguranţă optimizate. Aceasta va fi pusă în circulaţie în 
zona euro la data de 23 septembrie 2014.  

 
Sursa : CE  

Ridicarea restricțiilor în ce privește libertatea de 
circulație a lucrătorilor din Bulgaria și România  

Comisia Europeană recomandă aplicarea unor  
principii minime în ceea ce privește gazele de șist  

 
O nouă bancnotă de 10 euro va intra în circulație 
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EVENIMENTE & STIRI 

Comisia Europeană a publicat raportul privind progresele 
înregistrate de România în cadrul mecanismului de 
cooperare și de verificare. Pe baza analizei măsurilor 
întreprinse de România în ultimele 12 luni, raportul 
evaluează progresele realizate în două domenii 
principale : reforma sistemului judiciar și lupta 
împotriva corupției.  
Această evaluare arată că, de la ultimul raport în cadrul 
MCV, România a făcut progrese în numeroase domenii : 
⇒ Bilanțul instituțiilor-cheie din domeniul judiciar și în 

materie de integritate a rămas pozitiv, în ciuda 
unor circumstanțe uneori dificile; 

⇒ A continuat adoptarea unor modificări legislative 
necesare și îndelung așteptate; 

⇒ Spiritul de cooperare dintre instituțiile judiciare și 
Ministerul Justiției contribuie la soluționarea 
problemelor de ordin managerial. 

Cu toate acestea, persistă preocupările legate de 
independența sistemului judiciar și sunt multe exemple 
de rezistență la măsurile în materie de integritate și 
anticorupție.  
Pentru varianta completă, Raportul este disponibil aici.   
 
Sursa : CE 
 

 
Noile norme propuse ar eficientiza EURES, ar duce la 
recrutări mai transparente și la o mai strânsă colaborare 
între statele membre, în special permițând EURES: 
• să ofere mai multe anunțuri referitoare la posturi 

disponibile în UE pe portalul de internet EURES, 
inclusiv anunțuri provenind de la serviciile private de 
ocupare a forței de muncă; 

• să efectueze verificarea automată a congruenței 
dintre locurile de muncă disponibile și CV-uri; 

• să ofere informații de bază privind piața muncii din 
UE și EURES oricărei persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă sau oricărui angajator din întreaga  

     Uniune; 
• să le ofere candidaților și angajatorilor servicii de 

sprijin în materie de mobilitate, pentru a facilita 
recrutarea și integrarea lucrătorilor în cadrul noului 
post din străinătate; 

• să îmbunătățească procesul de coordonare și 
de schimb de informații între statele membre cu 
privire la deficitele și surplusurile forței de muncă 
de la nivel național. 

Sursa : CE 
 

Comisia Europeană a emis orientări pentru statele 
membre ale UE în care există norme care duc la 
pierderea drepturilor de vot ale cetățenilor în cadrul 
alegerilor naționale pentru simplul fapt că și-au 
exercitat dreptul la liberă circulație în UE. Cinci state 
membre (Danemarca, Irlanda, Cipru, Malta și Marea 
Britanie) aplică în prezent regimuri care au acest 
efect. Deși în temeiul tratatelor UE existente, statele 
membre au competența de a stabili categoriile de 
persoane care beneficiază de dreptul de vot în cadrul 
alegerilor naționale, astfel de practici de privare de 
dreptul de vot pot afecta drepturile privind libera 
circulație în UE.  

Sursa : CE 
 

 
Comisia Europeană a publicat o propunere de reunire 
într-un cadru comun a două programe destinate 
școlilor care au fost până în prezent separate, 
respectiv Programul de încurajare a consumului de 
fructe în școli și Programul de distribuire a 
laptelui în școli. Sub deviza „Să mâncăm sănătos 
pentru a ne simți bine”, acest program va pune accent 
pe măsurile educative menite să îi sensibilizeze mai 
mult pe copii în legătură cu obiceiurile alimentare 
sănătoase, cu gama de produse agricole disponibile, 
precum și cu aspectele privind durabilitatea, mediul și 
deșeurile alimentare.  
 

Sursa : CE 

 
Progresele înregistrate de România  

Comisia propune îmbunătățirea rețelei de 
căutare de locuri de muncă EURES  

Comisia acționează pentru a apăra drepturile 
de vot ale cetățenilor UE din străinătate  

„Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine”  

http://ec.europa.eu/cvm/�
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"LOCAL"este o schemă de granturi mici (40.000 - 
200.000 euro) şi se adresează copiilor și tinerilor aflați în 
situaţii de risc care trăiesc în comunităţi din zone rurale 
sau urbane, de dimensiuni medii și mici (unități 
administrative cu cel mult 15.000 de locuitori), cu 
populație de romi numeric relevantă ce se confruntă cu 
probleme economice și sociale. 
Finanțator: Guvernele statelor Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, prin mecanismul financiar al Spațiului 
Economic European (SEE). 
Operatorul programului : Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS). 
Buget : Suma totală alocată pentru acest apel este de 
5.176.471 Euro. Valoarea finanțării acordate pe proiect : 
40.000-200.000 euro.  
Rata grantului la nivelul proiectului este de 100% din 
cheltuielile eligibile ale proiectului (din care 85% provin 
din fonduri EEA și 15% cofinanțare de la bugetul de stat). 
Eligibilitate : autorități ale administrației publice locale, 
în calitate de Promotori de Proiecte, în parteneriat cu 
grupuri de inițiativă ale comunităților beneficiare și 
organizații neguvernamentale.  
Data limită de depunere : 25 februarie 2014   
Obiectivul apelului : este de a finanța măsuri integrate, 
concentrate la nivel local/comunitar, care să conducă la 
îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor aflați în situații 
de risc la educația formală și non-formală.  
Dacă sunteți interesați de această oportunitate, pentru 
mai multe detalii, consultați :  
http://www.frds.ro/index.php?id=23#LOCAL sau  
www.europedirectvaslui.ro . 

 

 

  

Finanțator: Guvernele statelor Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein, prin mecanismul financiar al Spațiului 
Economic European (SEE). 
Operatorul programului : Fondul Român de Dezvoltare 
Socială (FRDS). 

Buget :  
Suma totală alocată pentru aceste apeluri este de 
12.764.705 Euro, din care : 
• 7 milioane euro pentru proiecte adresate 

copiilor în situații de risc şi  
• 5,7 milioane euro pentru proiecte adresate 

tinerilor în situații de risc.  
Valoarea finanțării acordate pe proiect este de la 
200.000 până la 600.000 euro. Pentru această rundă se 
estimează finanţarea a 35 de proiecte.  
Asistenţa financiară nerambursabilă, rata de 
finanţare a grantului este de 100% din cheltuielile 
eligibile ale proiectului pentru instituţiile publice (din 
care 85% provine din fonduri SEE şi 15% cofinanţare 
de la bugetul de stat) şi 90% pentru ONG-uri. 
Eligibilitate :  
Entități publice : instituții publice, autorități publice 
locale și centrale; 
Organizații neguvernamentale. 
Data limită de depunere : 10 martie 2014. 
Grupuri ţintă : 
• Copii în situații de risc; 
• Tineri în situații de risc. 
Obiective specifice : 
• implementarea de măsuri integrate, eficace și 

eficiente, adresate grupurilor de copii și tineri vul-
nerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în 
vederea promovării incluziunii sociale; 

• dezvoltarea de inițiative menite să reducă 
inegalitățile și să îmbunătățească măsurile de 
combatere a discriminării grupurilor vulnerabile, 
excluziunea lor socială și economică, măsuri 
inițiate, în colaborare, de către autorități locale și 
regionale, respectiv de către actori din mediul 
privat și al societății civile.  

Activităţi eligibile :  
• implementarea unor măsuri care să 

îmbunătățească/faciliteze accesul la educație 
formală și non-formală a grupurilor țintă; 

• înființarea unor servicii complementare sau     
inovatoare în raport cu cele existente și care spri-
jină beneficiarii în accesarea serviciilor publice 
(indiferent de tipul de furnizor - public sau privat) 
furnizate în sistemul de educație, sănătate sau de 
protecție socială. 

Dacă sunteți interesați de această oportunitate, pentru 
mai multe detalii și ghidul apelului, consultați :  
www.frds.ro sau 
www.europedirectvaslui.ro  

 

LOCAL pentru copii și tineri aflați în    
situații de risc 

Sinergii pentru viitor  

COPII şi TINERI aflaţi în situaţii de risc 

http://www.frds.ro/index.php?id=23#LOCAL�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=852:granturi-local-pentru-copii-si-tineri-aflati-in-situatii-de-risc&catid=37:finantare&Itemid=58�
http://www.frds.ro�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=853:sinergii-pentru-viitor&catid=37:finantare&Itemid=58�


OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE 

5 

 
 
 
 
 
Titlu Program : „Promovarea diversităţii în cultură şi artă 
în cadrul patrimoniului cultural european” (PA17/RO13) - 
Proiecte mari. 
Finanţator : Granturi SEE. Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 
Buget : 6.327.957 euro, alocat pe componente după cum 
urmează:  
Componenta 1: Conştientizarea diversităţii culturale şi 
întărirea dialogului intercultural – 3.377.957 euro. 
Componenta 2: Documentarea istoriei culturale – 
2.950.000 euro. 
Valoarea finanţării acordate pe proiect : min. 50.000 euro 
– max. 200.000 euro. Până la 100% din cheltuielile 
eligible.  
Perioadă de depunere : 6 ianuarie- 7 aprilie 2014. 
Solicitanţi eligibili :  
Entităţi publice : autorităţi locale şi naţionale, instituţii 
culturale, instituţii de învăţământ superior şi institute de 
cercetare;  
ONG-uri, legal înfiinţate şi înregistrate în România. 
Obiectivul general al Programului se referă la sporirea 
dialogului cultural şi la protejarea identităţii europene prin 
înţelegerea diversităţii culturale.  
Obiectivele specifice ale Programului sunt:  
• extinderea posibilităţilor de derulare a diferitelor 

activităţi artistice şi culturale; 
• consolidarea accesului publicului larg la cultură; 
• aprofundarea înţelegerii diversităţii culturale şi 

consolidarea dialogului intercultural, incluzând 
culturile minorităţilor; 

• consolidarea relaţiilor bilaterale între operatorii 
culturali români şi cei din statele donatoare, în 
domeniul artelor şi al culturii, cu accent pe 
diversitatea culturală. 

Dacă sunteți interesați de această oportunitate, pentru 
mai multe detalii, consultați :  
http://www.frds.ro sau www.europedirectvaslui.ro 
 

 

 
 

Titlu Program : „Promovarea diversităţii în cultură şi artă 
în cadrul patrimoniului cultural european” (PA17/RO13) - 
Proiecte mici.  
Finanţator : Granturi SEE. Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein prin Mecanismul Financiar SEE 2009-
2014. 
Buget : 623.566 euro, alocat pe cele două componente 
ca şi în cazul proiectelor mari,  după cum urmează:  
• Componenta 1:  323.566 euro. 
• Componenta 2: 300.000 euro. 
Valoarea finanţării acordate pe proiect : min. 5.000 euro 
– max. 15.000 euro. Până la 100% din cheltuielile 
eligible. 
Solicitanţi eligibili : 
• Entităţi publice (instituţii culturale, instituţii de 

învăţământ superior); 
• ONG-uri active în domeniul culturii; 
• Persoane fizice care au reşedinţa legală în 

România sau în Statele Donatoare (Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein): creatori şi artişti; experţi 
din domeniul culturii; studenţi din învăţământul 
superior. 

Perioada de depunere : 6 ianuarie- 25 aprilie 2014. 
Dacă sunteți interesați de această oportunitate, pentru 
mai multe detalii, consultați :  
w w w . f o n d u r i - d i v e r s i t a t e . r o  s a u 
www.europedirectvaslui.ro.  
 

 
 
 

Titlu Program : “Conservarea şi revitalizarea 
patrimoniului cultural şi naţional” (PA16/RO12)- Proiecte 
mari. 
Finanţator : Granturi SEE. 
Norvegia,Islanda, Liechtenstein 
prin Mecanismul Financiar SEE 
2009-2014. 
Buget : 9.821.004 euro alocat 
pe componente după cum 
urmează:  
• Componenta 1: Conservarea, renovarea şi 

protejarea patrimoniului cultural – 9.097.474 euro. 
• Componenta 2: Dezvoltarea comunităţilor locale şi 

asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct 
de vedere economic prin revitalizarea 
patrimoniului natural şi cultural – 723.530 euro. 

Valoarea finanţării acordate pe proiect : min. 200.000 
euro - max. 2.000.000 euro. Până la 100% din 

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 
cultural şi naţional - Proiecte mari 

Promovarea diversităţii în cultură şi artă în     
cadrul patrimoniului cultural european 

Proiecte mici 

Promovarea diversităţii în cultură şi artă în     
cadrul patrimoniului cultural european  

Proiecte mari 

http://www.frds.ro�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=855:granturi-see-programul-promovarea-diversitatii-in-cultura-si-arta-in-cadrul-patrimoniului-cultural-european-pa17ro13-proiecte-mari&catid=37:finantare&Itemid=58�
http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mici_doc_38_lansare-cerere-de-proiecte-mici_pg_0.htm�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=857:granturi-see-programul-promovarea-diversitatii-in-cultura-si-arta-in-cadrul-patrimoniului-cultural-european-pa17ro13-proiecte-mici&catid=37:finantare&Itemid=58�
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Titlul apel: Finanţări pentru iniţierea/dezvoltarea de    
parteneriate pentru promovarea diversităţii în cultură şi 
artă - Runda II. 
Finanţator : Guvernele statelor Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein, prin mecanismul financiar al Spaţiului 
Economic European (SEE) 
Buget alocat pentru acţiuni bilaterale de parteneriat : 
40.000 euro. Valoarea finanţării acordate pe proiect: 
max. 1.500 euro per entitate/organizaţie.  
Data limită de depunere : 14 februarie 2014, ora 
locală 12:00. 
Solicitanţi eligibili :  
Entităţi publice: autorităţi locale şi naţionale, instituţii 
culturale, instituţii de învăţământ superior şi institute de 
cercetare;  
ONG-uri cu activitate în domeniul cultural; 
Persoane fizice: creatori, artişti, experţi din domeniul 
cultural, studenţi.  
Proiectele pot fi implementate numai în parteneriat cu 
organizaţii similare din statele donatoare. 
Obiectiv general 
Fondul pentru relaţii bilaterale este parte integrantă a 
Programului PA17/RO13 Promovarea diversităţii în 
cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european.  
Principalul obiectiv al Fondului este de a spori 
cooperarea între organizaţiile şi instituţiile din România şi 
cele din statele donatoare, de a îmbunătăţi cunoaşterea 
şi înţelegerea reciprocă şi de a împărtăşi experienţa 
rezultată din implementarea activităţilor sau proiectelor.  
 
Informaţii suplimentare :  
http://www.fonduri-diversitate.ro 
www.europedirectvaslui.ro 

Perioada de depunere : 6 ianuarie – 7 aprilie 2014. 
Solicitanţi eligibili :  
• instituţii publice: autorităţi publice, instituţii culturale 

şi arhivele statului; 
• organizaţii neguvernamentale, inclusiv filiale ale 

asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute 
în conformitate cu legislaţia în vigoare în România, 
active în domeniile vizate de program (e.g. 
patrimoniu cultural, minorităţi etnice); 

• culte şi asociaţii religioase recunoscute potrivit 
legislaţiei în vigoare în România; 

• instituţii de învăţământ superior şi institute de 
cercetare; 

• alte entităţi fără scop lucrativ active în domeniile 
vizate de program (e.g. patrimoniu cultural, 
minorităţi etnice). 

Obiectivul general al Programului este protejarea şi 
conservarea patrimoniului cultural şi natural pentru 
generaţiile viitoare şi facilitarea accesului la patrimoniu a 
publicului larg. 
 
Dacă sunteți interesați de această oportunitate, pentru mai 
multe detalii, consultați :  
h t t p : / / w w w . f o n d u r i - p a t r i m o n i u . r o  s a u 
www.europedirectvaslui.ro 
 
 
 
 
 
 
Titlu Program : “Conservarea şi revitalizarea 
patrimoniului cultural şi naţional” (PA16/RO12) - Granturi 
mici  
Finanţator : Granturi SEE. Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. 
Buget : 1.176.470 euro, alocat pe cele două componente 
ca şi în cazul proiectelor mari, după cum urmează: 
• Componenta 1: 500.000 euro. 
• Componenta 2: 676.470 euro. 
Valoarea finanţării acordate pe proiect: min. 25.000 euro – 
max. 85.000 euro. Până la 100% din cheltuielile eligible. 
Perioada de depunere : 6 ianuarie – 25 aprilie 2014. 
 
Dacă sunteți interesați de această oportunitate, pentru mai 
multe detalii, consultați :  
www.fonduri-patrimoniu.ro sau  
www.europedirectvaslui.ro 

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului 
cultural şi naţional  

 Proiecte mici 

 Oportunităţile de finanţare prezentate       
anterior, se regăsesc şi pe pagina de     

internet a Centrului Europe Direct, 
www.europedirectvaslui.ro .  

 
În secţiunea Oportunităţi de finanţare aveţi 
acces la cele mai noi finanţări, granturi sau 

propuneri de parteneriate, din Uniunea     
Europeană.  

Promovarea diversităţii în cultură şi artă  

http://www.fonduri-diversitate.ro/relatii-bilaterale_doc_40_lansare-runda-2-a-cererii-de-propuneri-din-fondul-pentru-relatii-bilaterale_pg_0.htm�
http://europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=859:finantari-pentru-initiereadezvoltarea-de-parteneriate-pentru-promovarea-diversitatii-in-cultura-si-arta-runda-ii&catid=37:finantare&Itemid=58�
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/proiecte-mari_doc_33_cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58&limitstart=5�
http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=858:granturi-see-programul-conservarea-si-revitalizarea-patrimoniului-cultural-si-national-pa16ro12-granturi-mici-&catid=37:finantare&Itemid=58�
http://www.europedirectvaslui.ro/�
http://www.europedirectvaslui.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&Itemid=58�
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