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Călătorind prin Europa!

EU & ME

Vara aceasta, începând cu luna iulie şi până la jumătatea
Pe data de 15 august am avut plăcerea să promovăm

lunii august, am călătorit imaginar prin ţările Europei,

programele Uniunii Europene destinate tinerilor, precum

alături de copiii înscrişi la programul „Biblioteca de

şi cea mai nouă campanie de comunicare a Comisiei

Vacanţă”, desfăşurat de Biblioteca Judeţeană „Nicolae

Europene, EU & ME (UE & EU), în Parcul Copou al

Milescu Spătarul” Vaslui.

municipiului Vaslui.

„Biblioteca de Vacanţă” cuprinde programe educative

Acţiunea

a

facut

parte

din

cadrul

evenimentelor

pentru copii cu vârste între 7-14 ani, precum cursuri de

organizate cu ocazia Zilelor Culturale ale Municipiului

limbi străine, ateliere de creaţie, de comunicare prin joc,

Vaslui, de către Primăria Municipiului Vaslui, în perioada

ateliere muzicale sau de pictură şi multe altele.

12-15 august 2018.
Simultan, în Parcul Copou, s-a desfăşurat şi un spectacol
coregrafic la care au participat foarte mulţi tineri. Aceştia,
dar şi trecătorii, au primit din partea noastră, pe lângă
multe informaţii utile despre drepturile europene, şi
broşuri informative.

Pe parcursul întâlnirilor, ce au avut loc în fiecare marţi
dimineaţa de la ora 9, am descoperit cele mai interesante
simboluri ale statelor membre din Uniunea Europeană,
am

identificat

capitatele

acestora,

steagurile

şi

semnificaţia lor, am practicat salutul în cele 24 de limbi
oficiale ale Uniunii Europene, am identificat care sunt cele
19 ţări care fac parte din Zona Euro, am “gustat” din
mâncărurile tradiţionale ale statelor europene şi am aflat
lucruri minunate, mai puţin ştiute despre bătrânul
continent.
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ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI

Toamnă plină!
Toamna de anul acesta vine cu multe surprize! Mai
exact, în perioada septembrie-noiembrie pregătim pentru
dumneavostră multe activităţi care sperăm să vă placă.
Astfel,
în lunile septembrie şi octombrie, caravana de
În cadrul acestei acţiuni, am organizat şi un mic concurs,

teatru educativ, „Europa îţi vorbeşte” va vizita

prin care i-am invitat pe copii să deseneze România la

copiii din 10 localităţi ale judeţului Vaslui, pentru a

aniversarea celor 100 de ani. Cei care au participat la

promova în rândul celor mici, valorile şi drepturile

acest concurs au primit din partea noastră materiale

europene.

promoţionale.
tot în luna septembrie vom invita la dialog, într-un
cadru informal, pensionari, persoane active în
O şansă pentru viitor

câmpul muncii, cu profesii diferite și tineri. Scopul
evenimentului

“JOB

calificat

pentru

La începutul lunii iulie, mai exact pe data de 3, am avut

Europa” (Join Our Bridges) este de a realiza un

plăcerea să primim în vizită un grup de tineri din comuna

transfer de experienţă de la cei experimentaţi

Laza. Aceştia nu au venit singuri, ci însoţiţi de preotul

către cei mai tineri şi de a le oferi celor din urmă,

paroh Andrei Creţu, de la Parohia Sauca, comuna Laza.

consiliere şi orientare profesională.

Vizita face parte din proiectul "O şansă pentru viitor",
derulat de preotul paroh, ce are ca obiectiv reducerea

în perioada octombrie - noiembrie, tinerii liceeni

abandonului şcolar în rândul tinerilor din judeţul Vaslui.

din Vaslui, Huşi, Bârlad şi Negreşti vor avea

Aflat la cea de-a 2- a ediţie, proiectul prevede excursii şi

ocazia să înţeleagă mai bine procesul decizional

vizite la instituţii publice şi la reprezentanţi ai mediului de

al Parlamentului European, să conştientizeze care

afaceri din judeţ, pentru a le stârni curiozitatea tinerilor

este rolul acestei instituţii şi importanţa alegerilor

pentru anumite meserii şi a le oferi astfel puţină orientare

europene, în cadrul campaniei “Parlamentul

profesională.

European al Tinerilor”. Campania va cuprinde

Noi am împărtăşit planuri de viitor cu tinerii prezenţi şi

patru

le-am atras atenţia asupra drepturilor şi oportunităţilor pe

Parlamentului European.

simulări

ale

procesului

decizional

al

care le oferă Uniunea Europeană în vederea dezvoltării
personale şi profesionale.

Vom reveni cu detalii privind locaţiile şi calendarul exact
al evenimentelor. Pentru a fi la current cu toate
informaţiile, vă invităm să consultaţi periodic pagina
noastră de internet, http://www.europedirectvaslui.ro şi
să apreciaţi pagina noatră de Facebook, @Europe Direct
Vaslui.

(Dumitraş Mihaela, ofiţer comunicare Europe Direct
Vaslui)
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EVENIMENTE & ŞTIRI
Participă la conferința internațională privind
sărăcia energetică - Bucureș ti 2019
La

București,

la

debutul

Președinției

române

a

Consiliului UE, între 22-24 ianuarie 2019, tinerii
cercetători vor putea lua parte la conferința internațională

"Proiectul va permite o mai bună exploatare a

"Sărăcia energetică, energia curată și discrepanțe

potențialului uriaș de care dispune traficul fluvial în

energetice în Europa", organizată de Universitatea Babeș
-Bolyai

(Centrul

pentru

Studiul

Democraţiei),

ceea ce priveș te schimburile comerciale. El va aduce

în

beneficii economiei întregii regiuni de sud-est a

parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene în

României ș i, pe plan mai larg, celei a macro-regiunii

România.

Dunării, ce reuneș te nouă state membre ale UE ș i alte

Sunt invitați să se înscrie la eveniment tineri

cinci țări vecine", a declarat comisarul european

cercetători (doctoranzi sau persoane care și-au luat

pentru politică regională Corina Crețu în legătură cu

doctoratul în ultimii 8 ani) din arii de studiu diferite (științe
politice,

sociologie,

antropologie,

drept,

noul proiect de investiții.

economie,

Sursa: RCE

geografie, inginerie, medicină etc.). Pentru participare,
este necesară trimiterea unui rezumat de maximum 200
de

cuvinte,

până

la

15

septembrie

2018,

#EU&ME

la

adresa: conference@democracycenter.ro.
Campania #EUandME, lansată în România pe 23
iunie, se adresează cu precădere tinerilor, și se
derulează în cele 28 de state membre pe o perioadă
de 18 luni. Ea include producția și difuzarea, în special
pe rețelele sociale, a unor filme de scurt-metraj
realizate de cineaști cunoscuți la nivel european,
organizarea unui concurs pentru tineri regizori,

Sursa: RCE

precum și evenimente organizate în toate statele
Comisarul Corina Crețu a aprobat investiții de
59 milioane euro în modernizarea transportului
fluvial din România

membre.
Cinci regizori europeni cunoscuți s-au alăturat acestui
demers și au realizat câte un scurt-metraj, pentru ca

59 milioane de euro din fondul de coeziune vor fi investite

mesajul campaniei să ajungă mai ușor la tineri, iubitori

în modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunăre - Marea

de film. Filmele lor abordează teme universale precum

Neagră și Midia Năvodari – Poarta Albă. Acestea din

dragostea/singurătatea, teama/curajul, sau dorința de

urmă asigură conexiunea portului Constanța, de pe

a cunoaște lumea și de a-și urma pasiunile.

litoralul Mării Negre, cu fluviul Dunărea, în regiunea de

Totodată, UE va da tinerilor șansa de a-și realiza

sud-est a României.

propriile filme prin intermediul unui concurs dedicat

Lucrările vor permite un trafic fluvial cu aproape 50%

regizorilor tineri, iar câștigătorii vor primi un grant în

mai mare, în paralel cu îmbunătățirea gradului de

valoare de 7.500 euro pentru realizarea filmului.

siguranță a navigației și creșterea nivelului de protecție a
zonelor limitrofe în caz de inundații.
Cele două canale de navigație fac parte din rețeaua
transeuropeană de transport, secțiunea ce leagă fluviile
Rin și Dunăre. Lucrările urmează a fi finalizate în
anul 2021.
3

EVENIMENTE & ŞTIRI
Fiind adresată tinerilor, caravana #EUandME a poposit în

România a contribuit la sprijinul internațional
acordat Greciei

acest an la festivalul de muzică, UNTOLD, în perioada 25 august . Pe parcursul celor 4 zile de festival au fost
difuzate scurtmetrajele #EUandME realizate de cineaști

România și Italia au trimis 4 avioane, iar forțele terestre

europeni cunoscuți: „Pensiunea Vie” de Matthias Hoene,

cipriote au acționat la fața locului, în cadrul asistenței

câștigător al premiului “Cannes Lion”; „Oona” de Zaida

mobilizate prin Mecanismul UE de protecție civilă în

Bergroth; „Debut” de regizorul croat Dalibor Matanić;

urma incendiilor din Grecia. Alte țări care și-au anunțat

„Singuraticul” de Tomasz Konecki; “Party Animal” de

sprijinul pentru Grecia au fost: Spania, Bulgaria, Croația,

regizorul grec Yorgos Zois.

Portugalia, Malta și Muntenegru.

Vă invităm şi pe dumneavoastră să aflaţi mai multe

Comisia continuă să

despre

ofere sprijin și altor

campanie

şi

să

vă

regăsiţi

în

povestea

personajelor din scurtmetrajele #EUandME, de pe

state

care

au

https://europa.eu/euandme/ro.

nevoie. În Suedia,
au fost mobilizate 7
avioane, peste 300
de pompieri și 60 de vehicule utilitare, care operează
deja în regiunile afectate de incendii. În Letonia,
sistemul Copernicus a fost activat în scopul realizării
unor hărți cu regiunile care prezintă riscuri.
Sursa: RCE

Surse: Calea Europeană şi RCE
UE-Japonia,
acord de parteneriat economic

1,19 milioane euro pentru un proiect de
cercetare istoriografică din România

Cel mai important acord comercial negociat vreodată de

Proiectul de cercetare desfășurat de dr. Ada Hajdu la

UE a fost semnat marți, 17 iulie, de președinții

Fundația Noua Europă, având ca temă istoriografiile de

Jean-Claude Juncker și Donald Tusk și de prim-ministrul

artă în Europa centrală și de est, va primi o finanțare

japonez Shinzo Abe.

nerambursabilă în valoare de 1,19 milioane euro.

Acordul

Finanțarea va fi acordată prin programul Consiliului Euro-

p a r t e n e r i a t

pean pentru Cercetare (CEC) destinat tinerilor cercetători

economic (APE) UE-

de nivel înalt, aflați la început de carieră. În total, 403 de

Japonia va crea o

tineri cercetători talentați vor beneficia de un volum total

zonă

de finanțare de 603 milioane euro pentru a-și dezvolta

deschisă pentru peste 600 de milioane de persoane. El

propriile echipe de cercetare, precum și proiecte inova-

va elimina majoritatea taxelor vamale plătite de

toare. Printre cei peste 400 de cercetători se numără 5

exportatorii UE în Japonia,

români, însă doar dr. Hajdu își va desfășura cercetările la

lungă durată legate de reglementare, va deschide piața

o instituție din România. Proiectele câștigătoare vor fi

japoneză unor exporturi

conduse de tineri savanți din 44 de țări din întreaga lume,

cooperarea dintre cele 2 părți în varii domenii, va

care își vor desfășura cercetările la diferite instituții din 22

reafirma angajamentul lor în ce privește dezvoltarea

de state membre UE, cel mai mare număr de astfel de

durabilă și va include un angajament specific referitor la

instituții fiind înregistrat în Germania (76), Marea Britanie

Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

de

c om e r c ia l ă

(67) și Olanda (46). Numărul total de proiecte depuse în

precum și obstacole de

cheie din UE, va intensifica

Sursa: RCE
(Voluntar - Munteanu Victor, elev clasa a XII-a D, Liceul

2018 s-a ridicat la 3.170.

"Ştefan Procopiu" Vaslui)

Sursa: RCE
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE

Bunicii comunităţii

Reabilitare regională

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est a semnat 5

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea

contracte

sărăciei.

importante

pentru

Moinești,

Comănești,

Fălticeni şi Vaslui prin care vor fi alocate fonduri cu o

Prioritatea de investiţii 9ii: Integrarea socio-economică

valoare totală de 6 milioane de euro pentru reabilitarea

a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii.

termică a clădirilor publice.

Obiectivul specific 4.4: Reducerea numărului de per-

Proiectul ce va implementat de Consiliul Judeţean Vaslui

soane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea

are care obiectiv creșterea eficienței energetice și

unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de

introducerea utilizării energiei solare a imobilului „Centrul

formare profesională adecvate nevoilor specific.

Şcolar de Educatie Incluzivă “Elisabeta Polihroniade

Bugetul total al priorităţii este de 15.000.000 euro.

Vaslui”.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum

Proiectul va avea o durată de implementare de 48 de luni

600.000 euro.

şi va asigura condiții de confort termic celor 166 de elevi

Solicitanţi eligibili: Furnizori de servicii sociale acredi-

ai centrului care în mare parte provin din familii

taţi în condiţiile legii, singuri sau în parteneriat cu actorii

defavorizate, dar și celor 126 de angajați ai imobilului.

sociali relevanţi; autorități publice locale cu responsabili-

Bugetul alocat pentru acest proiect este de 495.548 euro.

tăţi în domeniu în parteneriat cu actorii sociali relevanţi.

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro

Grup ţintă:
Persoane vârstnice aflate în situaţii de dependenţă
şi/sau în risc de excluziune socială.

Servicii sociale pentru persoane vârstnice

Personal al autorităţilor/agenţiilor publice/private care
Programul Operaţional Regional 2014-2020

furnizează servicii sociale şi de ocupare persoanelor

Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate

vârstnice

şi sociale.

societăţii civile şi ONGuri.

vulnerabile;

personal

al

organizaţiilor

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile

Data limită de depunere: 26 octombrie 2018.

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro

naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea
ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale,
culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile
instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale.
Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire
cu servicii sociale.
Grup vulnerabil: persoane vârstnice.
Solicitanţi eligibili: unităţi administrativ-teritoriale, precum şi entități de drept privat.

PNDR 2014-2020

Buget: Alocarea financiară totală pentru prezentul apel
este de 27,34 milioane euro, valoarea min/proiect este de

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

50.000 euro cu TVA, iar valoarea max/proiect de 950.000
euro cu TVA.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor

Perioadă de depunere: 03 august 2018, ora 13:00 - 03

fermieri” şi Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvol-

decembrie 2018, ora 13:00.

tarea fermelor mici”

Detalii suplimentare: http://www.inforegio.ro

Perioadă de depunere: 1 august - 31 decembrie 2018.
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE
Buget: Alocarea financiară disponibilă tinerilor fermieri în

fermieri.

sesiunea 2018, prin sM 6.1, este de 11 milioane de euro.

Ajutoarele se acordă sub formă de stimulent financiar

Primul prag de calitate lunar (aferent perioadei 1 – 31 au-

anual, pentru o perioadă maximă de cinci ani consecutivi

gust 2018) este de 90 de puncte și scade treptat

de la aderarea la o schemă de calitate.

până la pragul minim de depunere de 25 de puncte, în in-

Perioadă de depunere: 2 august 2018 - 31 decembrie

tervalul 1 – 31 decembrie 2018, cu încadrare în alocarea

2018, ora 16:00.

bugetară.

Detalii suplimentare: https://portal.afir.info

Fondurile alocate în sesiunea 2018 prin sM 6.3 pentru

Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro

investiții în dezvoltarea fermelor mici sunt în valoare de
51,5 milioane de euro. Pragul de calitate pentru prima

Microindustrializare – 2018

etapă lunară (1 – 31 august 2018) este de 55 de puncte și
scade până la pragul minim de 15 puncte, în perioada 1 –
31 decembrie 2018.

În perioada 13 - 29 august 2018, operatorii economici

Depunerea cererilor de finanțare se poate opri înainte de

interesaţi vor putea solicita maxim 450.000 lei de la

termenul limită (31 decembrie 2018, ora 16:00), dacă

Guvernul României, pentru a-şi dezvolta propria afacere.

valoarea publică totală a proiectelor depuse (care au un

Programul naţional multianual de microindustri-

punctaj estimat mai mare sau egal cu pragul de calitate)

alizare 2018.

atinge plafonul de 200% din alocarea sesiunii. În primele 5

Obiectiv: încurajarea și stimularea dezvoltării între-

zile calendaristice ale etapelor de depunere nu se aplică

prinderilor

această prevedere și sesiunea rămâne deschisă chiar

susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare,

dacă suma alocată a fost epuizată.

creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM

mici

și

mijlocii

în

sectoare

prioritare;

din aceste sectoare.
Beneficiari eligibili:
întreprinderi mici și mijlocii din regiunile de
dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, SudVest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.
Submăsura 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru

microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

prima dată la schemele de calitate”.

din regiunea de dezvoltare Bucureşti - Ilfov.

Obiectiv: integrarea producătorilor agricoli în lanţurile

care au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare.

agroalimentare, prin intermediul schemelor de calitate și

Bugetul: pentru anul 2018 este de 74.359.000 lei.

prin adăugarea de plus valoare produselor agricole.

Finanţarea din partea statului este de 90%, valoarea

Solicitanţi eligibili:

maximă solicitată fiind de maxim 450.000 lei.

fermierii (cu excepția persoanelor fizice neautorizate);

Informaţii suplimentare:

grupurile de fermieri legal constituite, care îşi desfăşoară

În vederea înscrierii în cadrul Programului, opera-

activitatea agricolă pe teritoriul României şi participă

torii economici vor completa şi transmite on-line

pentru prima dată la o schemă de calitate a UE.

planul de afaceri;

Bugetul: total pentru submăsura 3.1 este de 6.108.739

există posibilitatea prelungirii termenului limită,

euro, iar valoarea nerambursabilă este de max. 3.000 de

respectiv 29.08.2018, până la epuizarea bugetului.

euro/exploataţie/an și se acordă ca rambursare a costurilor

Sursa: http://www.aippimm.ro

eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de
Buletin editat de: CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
VASLUI, STR. M. KOGĂLNICEANU, NR. 25
TEL/FAX 0235-361652, e-mail : europedirectvaslui@cjvs.eu
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