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Economie / Incluziune socială
Profitpentruoameni.ro - EVENIMENT: IES organizeaza, in cadrul ONGFest, seminarul “Economia sociala - solutie
pentru sustenabilitatea organizatiilor neguvernamentale”
Institutul de Economie Sociala, in parteneriat cu Directia pentru Relatii Interetnice, organizeaza vineri 17 mai 2013, in
cadrul ONGFest – Targul economiei sociale, un seminar introductiv privind economia sociala.
Seminarul intitulat “Economia sociala- solutie pentru sustenabilitatea organizatiilor neguvernamentale” este un
atelier destinat tuturor organizatiilor participante la Targ care vor sa afle mai multe informatii despre acest domeniu si vor
sa descopere in mod practic cum pot dezvolta si implementa activitati de economie sociala.
Continuare...

Profitpentruoameni.ro - CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ: Economia socială în practică – rolul economiei sociale
în reintegrarea socio-profesională a persoanelor defavorizate
CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE UMANĂ – C.R.E.D. vă invită în perioada 21 – 24 mai 2013
să participați la Conferința internațională ”Economia socială în practică: rolul economiei sociale în reintegrarea socioprofesională a persoanelor defavorizate” organizată la București, în incinta Hotelului Intercontinental, str.Nicolae Balcescu
nr.4.
Continuare...
Profitpentruoameni.ro – EVENIMENT: Strângere de fonduri pentru comunitățile mici din sudul României: Dar din
dar se face!
Pe 22 mai, de la 19.00 la The HUB Bucharest (Str. Halelor, nr. 5), Fundația PACT te invită la cea de-a doua ediţie, Dar din
dar se face, un eveniment unde oameni faini, care doresc să facă un dar se adună şi împreună, fac o diferență pentru
comunitățile mici din sudul țării.
Continuare...
Agerpres - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor ar putea fi redus la 1,5%, din vară
Impozitul pe venitul microîntreprinderilor ar putea scădea, din iulie, la 1,5%, de la 3% în prezent, tot din vară urmând să fie
introdus impozitul forfetar şi o TVA redusă la 9% la pâine, potrivit ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism, Maria Grapini.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Rezultatele selectiei pentru participarea la cursul "Formator de formatori" cu aplicatii in
economia sociala
Structural Consulting™ Group - www.fonduri-structurale.ro - www.proiecte-structurale.ro, in calitate de organizator al
cursului "Formare de formatori" cu aplicatii in economia sociala din perioada 20-24 mai 2013, multumeste tuturor celor
care au depus aplicatii pentru participare.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Doneaza 2% catre un ONG prin Harta Binelui
Doar 25% dintre romanii care au inregistrat venituri anul trecut au redirectionat 2% din impozitul pe venit catre o
organizatie neguvernamentala. Cu toate acestea, donatiile din 2012 au ajutat peste 26.000 de ONG‐uri din Romania.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - ONGFest va ofera muzica, bine si frumos weekend-ul acesta in Parcul Tineretului!
Avand ca deviza “Cine schimba azi o strada maine schimba-o tara-ntreaga”, membrii si voluntarii a peste 150 de asociatii,
fundatii si intreprinderi sociale vor sa demonstreze ca binele face bine. Vino si tu sa te molipsesti de bine si sa afli cum
poti face ca in jurul tau sa fie mai bine si mai frumos! Voluntarii asociatiilor prezente, vedete mai mici sau mai mari, vor
anima scena ONGFest cu muzica si dans, traditii populare, teatru de marionete, jocuri, jonglerii cu lumini si foc si multe
alte suprize. La corturi, voluntarii asociatiilor prezente te vor invata multe alte lucruri utile si placute!
Continuare...
ȘtiriONG.ro - In premiera: proiecte europene de CSR prezentate la Bucuresti
Saptamana aceasta, pe 16 si 17 Mai, are loc a treia editie a evenimentului “European CSR Lessons”. Cele doua zile de
conferinte vor oferi o perspectiva europeana asupra domeniului Responsabilitatii Sociale a Companiilor (CSR), prin
prezentarea a 18 studii de caz inedite, printre care si cele ale unor companii multinationale de top, reprezentate in
Romania de: Rompetrol, Orange, Petrom, Holcim, GlaxoSmithKline, Vodafone, BCR, COSMOTE.
Continuare...
Al Treilea Sector - Harta pe care 2% găseşte binele: Map4Good
În 12 zile organizaţiile neguvernamentale trebuie să fi convis deja cetăţenii că merită 2% din impozitul lor pe profit.
Map4Good este harta unde oamenii pot găsi un formular precompletat cu datele ONG-ul tău şi se pot lăsa convinşi.
Pentru a afla ce înseamnă Map4Good, cum funcționează și ce aduce nou, redactorii AlTreileaSector.ro au stat de vorbă
cu Elena Coman, coordonator de programe în cadrul organizației care a implementat această hartă, TechSoup România.
Continuare…
Persoane de etnie romă
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Yahoo News - Educația, soluția pentru ieșirea romilor din sărăcie
Omul de afaceri George Soros și președintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, care au vizitat vineri comunitatea de romi
din comuna Frumușani, sunt de părere că singura soluție pentru ieșirea din sărăcie și emanciparea romilor o reprezintă
educația.
Continuare…

POSDRU / Fonduri europene
ȘtiriONG.ro - OG privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene
Parlamentul Romaniei a aprobat in data de 8 mai 2013 Ordonanta Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor
aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora.
Continuare...
Radio România Actualități - România, "pe ultimul loc la absorbţia fondurilor europene"
România rămâne pe ultimul loc în Europa la absorbţia fondurilor europene, potrivit raportului firmei americane de audit
KPMG. Absorbţia fondurilor europene a fost puternic afectată de factori precum capacitatea administrativă limitată a
structurilor responsabile cu gestionarea fondurilor, comentează pentru Hotnews reprezentanţii firmei de audit.
Continuare…
Fonduri-structurale.ro - Eugen Teodorovici: ”Vom prelua mecanismele de simplificare a procedurilor de achizitie
publica pe model austriac”
”Pentru finalizarea Acordului de Parteneriat pentru urmatoarea perioada de programare vom analiza modelul implementat
cu succes de Polonia, in ceea ce priveste descentralizarea ca modalitate de asigurare a unui grad de absorbtie ridicat.
Vom studia insa cu atentie si alte modele din statele membre, precum este cel austriac, de unde vom prelua mecanismele
de simplificare a procedurilor de achizitie publica. Imi doresc ca in cel mai scurt timp sa ajungem la zi cu platile restante,
chiar daca asta inseamna acoperirea lor temporara din bani de la stat. Sunt convins ca masurile deja implementate, cat si
cele pe care le vom adopta, vor conduce la indeplinirea obiectivelor propuse”, a declarat ministrul fondurilor europene,
Eugen Teodorovici, in cadrul intalnirii cu E. S. Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Polone in
Romania, domnul Marek Szczygieł, si cu domnul Marcin Kubiak, Viceministru in cadrul ministerului Dezvoltarii Regionale
din Polonia.
Continuare...
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Fonduri-structurale.ro - Propunere 2014-2020: Inlocuirea analizei cost-beneficiu cu analiza cost-eficacitate pentru
proiectele microintreprinderilor
Raportul Strategic National 2012 (RSN 2012) prezinta intr-o maniera succinta stadiul implementarii programelor
operationale si contributia acestora la realizarea prioritatilor stabilite prin Cadrul Strategic National de Referinta 2007-2013
(CSNR). RSN 2012 prezinta rezultatele asteptate, plecand de la indicatorii asumati prin proiectele contractate la 30 iunie
2012.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Teodorovici: Platile aferente proiectelor europene vor fi externalizate unei banci sau grup
de banci
Constient de necesitatea crearii unui traseu financiar eficient, care sa asigure plata la zi a proiectelor si care sa arate cum
circula de fapt banii in administratie, Eugen Teodorovici a afirmat: ”Vom externaliza foarte clar acest lucru catre o banca
sau un grup de banci, prin care efectiv toti banii europeni sa fie virati catre beneficiarii finali, odata ce lucrurile sunt
verificate si toate sunt in regula”.
Continuare...
Fonduri-ue.ro – Dezideratele ministrului fondurilor europene: plăți la zi și programe operaționale eficiente
Simplificarea sistemului de plăți, modificarea procedurilor de achiziție publică și viitorul ciclu financiar sunt doar câteva
dintre subiectele dezbătute de către ministrul fondurilor europene Eugen Teodorovici, în cadrul emisiunii Income
Magazine, de la Antena 3, din data de 11 mai a.c.
Continuare…
Fonduri-ue.ro - Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, se întâlneşte, la Bruxelles, cu reprezentanţii
Comisiei Europene
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, este la Bruxelles, unde se va întâlni mâine, 14 mai a.c., cu Johannes
Hahn, comisarul european pentru politică regională, şi cu Michel Barnier, comisarul european pentru piaţa internă şi
servicii.
Continuare…
Evz.ro - CACEALMAUA FONDURILOR EUROPENE. Multe proiecte sunt în blocaj financiar major
Aproximativ 60% din autoritățile locale nu au bani să co-finanțeze proiectele derulate prin fonduri europene, iar fondurile
de la București vin cu greu sau mai deloc. Autorităţile locale, mai ales cele comunale, nu au bani să contribuie financiar la
derularea proiectelor finanţate în mare parte din bani europene, fie că este vorba de cele de infrastructură, sau pe alte
domenii.
Continuare...
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Jurnalul - Preoţii îi vor învăţa pe ţărani cum să acceseze fonduri europene
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel şi ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, au semnat luni un protocol de
colaborare pentru promovarea satului românesc, informează agerpres.ro. Obiectivele protocolului sunt: informarea
locuitorilor din zonele rurale despre fondurile europene pentru dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin susţinerea campaniei "PNDR vine în satul tău", precum şi prin alte
programe; promovarea valorilor tradiţionale ale comunităţii rurale în vederea conservării şi dezvoltării patrimoniului
spiritual, cultural, educaţional, social şi natural al satului românesc.
Continuare...
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