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Economie / Incluziune Socială
Responsabilitatesociala.ro - Competitie Europeana de solutii inovatoare pentru ocuparea fortei de munca
Comisia Europeana a lansat recent a doua editie a unei competitii care promoveaza si finanteaza solutii inovatoare de
crestere a gradului de ocupare pe piata muncii. Aceasta se numeste European Social Innovation Competition si va finanta
cu cate 90.000 euro trei proiecte de antreprenoriat social. Companii, organizatii non-profit sau persoane fizice din
Romania pot depune una sau mai multe aplicatii, pana pe data de 11 decembrie 2013. Pot fi depuse propuneri atat pentru
proiecte noi, cat si pentru extinderea unor proiecte aflate deja in derulare.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - Solutie inovatoare pentru companiile care vor sa sustina antreprenoriatul social in
agricultura
Din ce in ce mai multe companii din Romania afirma ca vor sa sustina antreprenoriatul social in comunitatile in care au
operatiuni. Una dintre ideile de investitii ar putea fi conceptul de sera subterana, o sera care se foloseste de resurse
naturale pentru a asigura un mediu prielnic pentru cultivarea legumelor pe tot timpul anului.
Continuare...
Altreileasector.ro - Voluntariatul este recunoscut în România!
Indiferent dacă lucrează într-o companie, o instituţie publică sau într-un ONG, cei mai activi voluntari români vor fi
nominalizaţi, premiaţi şi recunoscuţi public la Gala Naţională a Voluntarilor 2013.
„Căutăm voluntari cu rezultate deosebite care să ne arate pasiunea pentru ceea ce fac. Mai căutăm proiecte cu impact în
care implicarea voluntarilor a fost una prioritară, unde aceştia au avut aport, şi fără ei proiectele nu s-ar fi derulat”, declară
Anca Năstase, director executiv în cadrul federaţiei VOLUM – organizatorii Galei Naţionale a Voluntarilor.
Continuare...
Altreileasector.ro - Ursici: culisele sponsorizării
Are 47 de ani şi conduce o bancă din România, cu active de peste 25 de miliarde de lei. A avut un rol determinat în
campania „Lumină pentru Ursici”, dar numele lui nu apare în cele peste 40 de articole scrise despre subiect.
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Radio Români Actualități - Ministerul Muncii "are fonduri pentru asistenţii sociali"
Optimism la Ministerul Muncii, pichetat în această dimineaţă de câteva zeci de asistenţi sociali. Deşi fondurile ar urma să
scadă cu 520 de milioane de lei, ministrul Mariana Câmpeanu a explicat că instituţia pe care o conduce a făcut economii
şi toate persoanele care sunt în plată îşi vor primi drepturile până la sfârşitul anului.
Continuare...

POSDRU / Fonduri europene
Fonduri-ue.ro - Conferința de lansare a granturilor SEE & norvegiene în România
Conferința de lansare a granturilor SEE & norvegiene în România a avut loc, marţi, 29 octombrie a.c. Evenimentul a fost
deschis de ambasadorul Norvegiei în România, Tove Bruvik Westberg, şi de ministrul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici. La conferinţă au participat invitaţi din România şi statele donatoare, reprezentanţi ai companiilor publice şi
private, instituţiilor publice centrale şi locale, organizaţiilor neguvernamentale şi partenerilor de dialog social.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - Ponta: „Ne dorim ca in prima parte a lui 2014 sa semnam Acordul de Parteneriat cu
Comisia Europeana”
„Ne dorim sa semnam, in prima parte a anului 2014, noul Acord de Parteneriat cu Comisia Europeana”, a declarat
premierul Victor Ponta ieri, la intalnirea cu comisarul european pentru politica regionala Johannes Hahn prilejuita de
„Forumul Anual privind Strategia Dunarii” organizat la Bucuresti in perioada 28-29 octombrie 2013.
Continuare...
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Listele cu proiectele respinse in faza A pe apelurile de proiecte strategice pe
DMI 6.3 si 6.2!
AM POSDRU a publicat lista cererilor de finantare care au fost respinse in faza A, pentru urmatoarele cereri de propuneri
de proiecte:
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: OIR POSDRU SV - Registrul Cererilor de Rambursare până la 29 octombrie 2013
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU)
Sud-Vest Oltenia a publicat Registrul cererilor de rambursare la nivelul Regiunii Sud-Vest, până la data de 29 octombrie
2013.
Continuare...
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