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Economie / Incluziune socială
ȘtirileTVR - România Optimistă: Magazin social, cu mărfuri pe care alte firme le aruncă
Ştirile TVR vă propun, pe toată durata verii, campania "România Optimistă". De luni până vineri, la Telejurnalul de seară,
vă spunem poveştile unor oameni de lângă noi, care, prin perseverenţă, curaj, iniţiativă şi generozitate, au reuşit să
schimbe în bine vieţile lor şi pe ale celor din jur, au construit lucruri durabile şi de impact.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Fundatia Vodafone ofera finantari de 300.000 euro pentru proiecte de sanatate si
educatie
Fundatia Vodafone Romania a anuntat lansarea unui nou program de finantare, prin care va sustine proiecte de
imbunatatire a serviciilor medicale sau a procesului de invatamant. Acesta se numeste “Fondul pentru Fapte Bune” si se
adreseaza ONG-urilor, scolilor si spitalelor din Romania.
Continuare...
Șomaj / Ocupare
Adevărul - Agenţia Română de Antreprenoriat, un proiect care le va da tinerilor 20.000 de euro pentru a se lansa
în afaceri
Iniţiatorii programului „Start-up România“, care îşi propun să-i sprijine cu idei, cu bani şi cu relaţii pe tinerii antreprenori,
anunţă că, pentru a putea deveni funcţional proiectul, va trebui să creăm o agenţie guvernamentală pentru antreprenoriat.
Statul român ar oferi câte 20.000 de euro pentru şase luni tinerilor antreprenori, pentru a aceştia să-şi dezvolte ideile de
afaceri.
Continuare...
Persoane cu dizabilități
Adevărul - Peste 900 de copii şi tineri cu dizabilităţi fizice, psihice şi sociale au fost ajutaţi să aibă acces la educaţie şi
locuri de muncă, dar şi la servicii de recuperare în cadrul unui proiect desfăşurat de World Vision Romania în perioada
2010 - 2013.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Mediafax - Ministerul Fondurilor Europene: Acuzaţiile privind "copy-paste" în documentul cadru 2014-2020
distorsionează imaginea procesului
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) susţine că acuzaţiile privind preluarea în proiectul Acordului de Parteneriat pentru
2014-2020 prin "copy-paste" a recomandărilor de ţară elaborate de Comisia Europeană distorsionează imaginea reală a
dialogului cu Bruxelles-ul pe acest document.
Continuare...

Business24.ro - Rambursarea cheltuielilor in cadrul POSDRU: Ce procedura trebuie sa urmezi
Manualul Beneficiarului POSDRU a fost publicat recent in dezbatere publica, anunta Ministerul Fondurilor Europene pe
site-ul propriu. Documentul explica, practic, procesul de rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate
din POSDRU, adresandu-se tuturor beneficiarilor, indiferent de natura si valoarea proiectelor finantate.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Noi precizari ale Ministerului Fondurilor Europene cu privire la procesul de elaborare a
Acordului de Parteneriat pentru 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene a publicat astazi, 22 iulie 2013, o noua serie de precizari cu privire la pregatirea
documentelor programatice pentru perioada financiara 2014-2020.
Conform comunicatului, "Romania a transmis Comisiei Europene, in data de 6 iunie a.c., documentul consultativ pentru
elaborarea Acordului de Parteneriat pentru 2014-2020. Asa cum indica si titulatura acestuia, documentul este unul de
lucru. Pe baza acestui document de lucru, care reprezinta un prim punct de plecare in dialogul informal, se poarta
negocieri cu serviciile Comisiei Europene pentru pregatirea viitorului exercitiu financiar si pentru identificarea celui mai
bun mod de utilizare eficienta a fondurilor europene alocate Romaniei. In acest scop, autoritatile romane trebuie sa se
asigure ca modul in care vom folosi fondurile europene in 2014-2020 ii va permite tarii noastre sa recupereze decalajele
existente in comparatie cu ale state din UE, incadrandu-se in acelasi timp in linia prioritarilor stabilite la nivel european.
Continuare...
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