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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Organizatiile neguvernamentale acreditate in servicii sociale sunt invitate sa isi exprime opinia
despre finantarea serviciilor sociale
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile realizeaza in prezent o cercetare privind modul de consultare public - privat,
in domeniul finantarii serviciilor sociale ale furnizorilor acreditati din Romania. Acest studiu este necesar pentru
continuarea demersurilor organizatiilor neguvernamentale si va fi folosit de catre FDSC si partenerii sai pentru
imbunatatirea modalitatilor de finantare ale acestor servicii, precum si a dialogului cu autoritatile publice, pentru o mai
buna functionare a serviciilor sociale in tara noastra.

Continuare...

Ziarulunirea.ro (Alba) - 120 de romi din Alba și-au găsit un loc de muncă în cadrul unui proiect implementat de
Fundația PAEM și partenerii săi

Fundația PAEM Alba organizează marţi, 30 iulie 2013, ora 10.00, Conferinţa de Finalizare a proiectului ”Romii creează
întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj – „ROMA- RE”, eveniment ce va avea loc la Evenimentul va
avea loc în data de 30 iulie 2013, la Sala de Conferinţe a Hotelului Parc din Alba Iulia

Continuare...
Businessmagazin.ro - IMM-urile vor primi de la bugetul de stat ajutoare în valoare de 40 de milioane de lei
Începând din 16 august 2013, IMM-urile vor putea aplica pentru noua schemă de ajutor de minimis, de care vor putea
beneficia atât firmele active pe piaţă, cât şi start-up-urile. Valoarea acestui ajutor nerambursabil poate ajunge la 200.000
euro, suma putând să acopere valoarea totală a investiţiei, fiind condiţionată însă de crearea şi menţinerea unui număr de
noi locuri de muncă, suma totală alocată până în prezent pentru acest tip de ajutor destinat IMM-urilor fiind de 40 de
milioane lei, cu posibilitatea suplimentării la rectificarea bugetară. Aplicarea şi evaluarea solicitărilor IMM-urilor pot fi
trimise şi înregistrate online.
Continuare...
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Șomaj / Ocupare
Hotnews - Cheltuielile pentru ajutorul de somaj cresc cu 60 milioane lei. Indemnizatia medie lunara ramane 487
lei

Cheltuielile pentru asistenţă socială prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj vor fi majorate cu 60 milioane lei în
vederea achitării indemnizaţiilor de şomaj pentru un număr mediu anual de 158.000 şomeri, faţă de un număr mediu
anual de 149.000 şomeri avuţi în vedere la elaborarea bugetului pe anul curent, conform Notei de fundamentare a
proiectului de Ordonanţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicat pe site-ul
Ministerului Finanţelor Publice.
Continuare...
ȘtirilePROTV.ro - (P) Tot mai multe joburi pentru somerii din Cluj. Proiectele europene au dublat ofertele AJOFM
Cluj

Agentia de Ocupare a Fortei de Munca Cluj a incheiat zilele trecute implementarea a doua proiecte finantate din bani
europeni, “Functionarul Electronic”, respectiv “CALLCEMM – Apelati Centrul Electronic de Mediere a Muncii”.
Continuare...
POSDRU / Fonduri europene
Agerpres - Corecţiile financiare pe fonduri europene sunt estimate în 2013 la aproape un miliard de lei
Corecţiile financiare din cauza neregulilor la proiectele din fonduri europene sunt estimate acum la aproape un miliard de
lei, deşi estimări anterioare indicau un nivel mult mai ridicat - de 800 milioane euro.
Continuare...
Business24.ro - Teodorovici iese la rampa: Da liber la "capusarea" fondurilor europene
Ministerul Fondurilor Europene face, din nou, o miscare cel putin controversata: anuleaza procedura de achizitii publice
daca nu este depasit pragul valoric de 30.000 de euro. Specialistii contactati deBusiness24 spun ca este greu de crezut
ca CE va fi convinsa de argumentele ministrului Teodorovici.
Continuare...
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Adevărul - Un consilier din cadrul POSDRU a fost trimis în judecată pentru luare de mită
Aitana Dalina Bogdan, consilier asistent la Compartimentul Verificare Proiecte Finanţate din cadrul Organismului
Intermediar Regional Pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Sud-Vest
Oltenia, a fost trimisă în judecată de DNA.
Continuare...

Asociaţia Alternative Sociale

Universitatea “Alexandru Ioan
Cuza”Iași

Academia de Studii Economice
București

Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare România

