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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - Ghiduri pentru înființarea de întreprinderi sociale pentru grupurile dezavantajate
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România anunță publicarea a patru ghiduri pentru înființarea de
întreprinderi sociale pentru grupuri dezavantajate. Ghidurile sunt publicate în cadrul proiectului Modelul Economiei Sociale
în România, proiect implementat în cadrul unui parteneriat din care fac parte Asociația Alternative Sociale în calitate de
beneficiar, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, Academia de Studii Economice din București
și Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - 1493 de cereri de finantare la primul apel de proiecte al Fondului ONG in Romania
In cadrul primei runde de apeluri de proiecte din cadrul programului de finantare Fondul ONG in Romania, suma totala
solicitata
prin
proiectele
depuse
este
de
8
ori
mai
mare
decat
cea
alocata.
Perioada de depunere de proiecte din cadrul primei runde a programului de finantare Fondul ONG in Romania, parte a
granturilor SEE si norvegiene 2013 – 2017, s-a incheiat. In total, in cadrul celor 5 componente ale programului, au fost
primite aproape 1500 de proiecte. Pentru acesta prima runda au fost alocati in total 15,93 milioane de euro, ce acopera
mai putin de 12% din suma totala solicitata prin proiectele depuse.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Mega Image a lansat primul sau fond de finantare in valoare de 100.000 de lei
Fondul “Mega Image pentru Comunitate” ofera finantari in valoare totala de 100.000 lei pentru 10 proiecte comunitare.
Scopul acestuia este de a incuraja locuitorii din Bucuresti si Ilfov sa devina membri activi in comunitate si sa participe la
proiecte comune.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - S-a dat startul la vot in cadrul concursului de granturi "Raiffeisen Comunitati"
Programul de granturi Raiffeisen Comunitati a ajuns in etapa finala. In cadrul acesteia au fost selectate 100 de
proiecte comunitare din 29 de judete ale tarii. Acestea sunt afisate pe site-ul www.raiffeisencomunitati.ro si pot fi votate de
public pana pe 30 septembrie.
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Persoane cu dizabilități
Știri.TVR.ro - Emma Nicholson: România are probleme de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi
România are probleme de acceptare a persoanelor cu dizabilităţi din cauza izolării din anii comunismului, a spus
eurodeputatul britanic Emma Nicholson. Baroneasa a încheiat, luni, cu Ministerul Educaţiei un protocol de colaborare care
să implice mai mult copiii şi şcolile din România în activităţi de voluntariat, alături de elevii cu cerinţe speciale.

Continuare...

Beneficiari de venit minim garantat

Realitatea.net - Peste 1.300 de vasluieni care beneficiază de venit minim garantat, somaţi să returneze banii
Peste 1.300 de vasluieni care beneficiază de venit minim garantat au fost somaţi de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială să returneze ajutorul primit de la stat, după ce s-a constatat că aceştia au încasat banii ilegal, declarând
venituri
mai
mici
decât
cele
reale.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-structurale.ro - POSDRU, DMI 6.1: Afla ce sugestii au transmis expertii fonduri-structurale.ro pe Ghidul
Conditii Specifice – proiecte strategice!
Echipa Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro – www.proiecte-structurale.ro a transmis duminica, 8
septembrie 2013, catre AM POSDRU comentarii si propuneri de imbunatatire asupra Ghidului Solicitantului Conditii
Specifice pentru CPP de tip strategic finantate din DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SE - Registrul Cererilor de Rambursare până la 10 septembrie 2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Est a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Est până la data de 10.09.2013.
Continuare...
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