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Economie / Incluziune socială
ȘtiriONG.ro - Operatorul Fondului ONG selecteaza evaluatori independenti
Consortiul format din Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile, Fundatia pentru Parteneriat si Centrul de Resurse
pentru Comunitatile de Romi isi completeaza baza de date cu evaluatori in vederea selectiei evaluatorilor independenti
care vor participa la evaluarea din punct de vedere tehnic si financiar a Cererilor de finantare primite in cadrul Fondului
ONG.
Continuare...
Agerpres - UNICEF lansează în premieră în România SMS-ul recurent
UNICEF, cu sprijinul Asociaţiei pentru Relaţii Comunitare (ARC), foloseşte pentru prima dată în România SMS-ul recurent
ca instrument de strângere de fonduri în cadrul unei campanii dedicate sprijinirii copiilor cu dizabilităţi.
Continuare...
Responsabilitatesociala.ro - IKEA a anuntat rezultatele unui proiect de sustinere a copiilor defavorizati
Magazinul IKEA a anuntat rezultatele unui proiect derulat in parteneriat cu SOS Satele Copiilor prin care aproximativ 346
de copii defavorizati au primit ingrijire sociala si suport educativ.
Continuare...

Șomaj / Ocupare
România Liberă - Call Center al Agenţiei Forţelor de Muncă, începând de luni
Primul Call Center al Serviciului Public de Ocupare (SPO) din România devine funcţional, începând de luni, iar specialiştii
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) răspund la telefonul 021/4444-000 şi oferă informaţii şi
îndrumare şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul
adjunct în ANOFM, Elena Baboi, manager al proiectului european prin care este cofinanţat acest call center.
Continuare...
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POSDRU / Fonduri europene
Hotnews - Beneficiarii POSDRU acuza prelungirea incorecta, in ultimul moment, a termenului de depunere a
proiectelor / Explicatia Autoritatii de Management: "Nu am gresit cu nimic. Au existat multe solicitari de la
beneficiari, in acest sens"

Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale a transmis vineri, 5 iulie o scrisoare publica de protest fată de prelungirea in
ultimul moment a termenului limita de depunere a proiectelor in cadrul Programului "Dezvoltarea Resurselor Umane"
(POS DRU) . Directorul General al Programului, Cristian Ababei, a declarat pentru EurActiv.ro ca au existat multe solicitari
de la organizatii pentru prelungirea acestui termen, atat la Ministerul Muncii cat si la Ministerul Fondurilor Europene si prin
urmare, in dimineata respectiva (1 iulie, n.r.) a fost decis de comun acord sa fie prelungit. "Nu cred ca am gresit cu nimic,
este bine sa avem cat mai multe proiecte, sa avem de unde selecta proiecte bune", a spus Ababei.
Continuare...
Fonduri-ue.ro - POSDRU: Instrucţiuni privind completarea cererii de finanţare în Actionweb
Având în vedere solicitările/ întrebările/ situațiile problematice transmise către unitatea de Helpdesk și pentru a veni în
sprijinul potențialilor beneficiari, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane (AM POSDRU) a publicat joi, 4 iulie 2013, Instrucțiuni și răspunsuri privind introducerea cererii de
finanțare în cadrul aplicației Actionweb.
Continuare...
Adevărul - Rata de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la 19%
România a transmis Comisiei Europene documentele pentru rambursarea a încă 135 de milioane de euro prin intermediul
Programului Operaţional Sectorial Transport (POS Transport), astfel că rata de absorbţie curentă a fondurilor europene a
ajuns la peste 19% în data de 5 iulie.
Continuare...
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