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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Angajatii ING Bank primesc granturi pentru ONG-urile pe care le sustin
Organizatia Umanitara Concordia, Asociatia Touched Romania, Fundatia Baylor Marea Neagra si Fundatia Copii in
Dificultate primesc finantari in valoare totala de 20.000 EUR pentru derularea proiectelor lor.
Continuare...

Persoane de etnie romă
România Liberă - CE îndeamnă statele membre UE să îşi intensifice eforturile de integrare a romilor
Comisia Europeană (CE) a cerut miercuri celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) să îşi intensifice eforturile
în vederea unei mai bune integrări economice şi sociale a celor 10-12 milioane de romi din Europa, în continuare victime
ale discrimării, relatează AFP, potrivit Mediafax.
Continuare...
Evz.ro - Comisia Europeană dă România drept exemplu pozitiv pentru integrarea romilor
Comisarul european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie, Viviane Reding, a nominalizat astăzi România
printre statele cu bune practici în materie de integrare a romilor pentru faptul că a prevăzut alocarea a 15.000 de locuri
pentru elevii şi studenţii romi în şcoli şi universităţi, precum şi în instituţii de formare profesională, transmite Agerpres.
Continuare...
Yahoo News - Fonduri UE atrase cu cerceii tuci. Produsele romilor se vând bine în Olanda sau UK

Au accesat fonduri europene de peste 4,7 milioane de euro, iar acum dau de lucru la 500 de meșteșugari romi. Așa s-ar
putea rezuma miile de pagini ale proiectului concretizat în rețeaua de cooperative Romano ButiQ, pentru care lucrează
argintari, rudari, fierari, căldărari, împletitori, lăutari, croitori sau lucrători în piele.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - Noi modificări legislative pentru accelerarea ratei de absorbţie a fondurilor europene
Guvernul României a adoptat în şedinţa de astăzi, 26 iunie, proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea şi
completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă. Noul act normativ va modifica actualul cadru legislativ pentru a accelera absorbţia fondurilor
europene.
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