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Economie / Incluziune Socială 

Responsabilitatesociala.ro - Exemple de servicii sociale inovatoare din Europa 

INNOSERV este un proiect derulat la nivel european care urmareste sa identifice si promoveze programe inovatoare in 

domeniul asistentei sociale din Europa. Este vorba despre programe din domenii precum sanatate, educatie sau calitatea 

vietii, care se remarca prin modul in care aduc schimbarea sociala in comunitatile in care sunt implementate. In acest 

moment, pe portalul dedicat proiectului sunt prezentate aproximativ 200 de astfel de exemple, din state precum Franta, 

Belgia, Italia, Danemarca, Ungaria sau Serbia.  

Continuare... 

POSDRU / Fonduri europene 

Fonduri-structurale.ro - Doua noi programe de granturi SEE semnate de ministrul Teodorovici 

Alte doua noi programe prin care Romania va atrage granturi SEE au fost semnate in data de 1 noiembrie de catre 

ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Cele doua programe sunt "Eficienta energetica" si "Cercetare in 

sectoarele prioritare", iar valoarea cumulata a granturilor este de 28 milioane de euro. 

Continuare... 

Fonduri-structurale.ro - Romania Rurala dupa 2014 - Cum imbunatatim finantarea dezvoltarii rurale in urmatorul 

exercitiu financiar? 

“Daca asociere nu e, nimic nu e”, a declarat Ciprian Aplic, reprezentant al DG AGRI, la conferinta “Romania Rurala dupa 

2014”, organizata de Fundatia Civitas pentru Societatea Civila, cu sprijinul Structural Consulting ™ Group - www.fonduri-

structurale.ro - www.proiecte-structurale.ro, in cadrul targului INDAGRA 2013.  

Continuare... 

Fonduri-europene.ro - POSDRU: 3 noi liste cu proiecte respinse in faza A a evaluarii! 

AMPOSDRU a publicat lista cererilor de finantare care au fost respinse in faza A, pentru urmatoarele cereri de propuneri 

de proiecte: 

Continuare... 
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