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Economie / Incluziune Socială
Profitpentruoameni.ro - Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lansează Raportul de Recomandări al
Economiei Sociale România 2013
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) România, în cadrul proiectului „Modelul Economiei Sociale în
România”, anunță publicarea unui raport de recomandări cu privire la dezvoltarea sectorului economiei sociale în
România. Elaborarea raportului se sprijină pe rezultatele unei analize a mediului financiar, legal, instituţional şi social
actual al economiei sociale şi prezintă o serie de scenarii și recomandări pentru dezvoltarea durabilă a acestui sector.
Continuare...
IES.org.ro - Competitie europeana pentru antreprenori sociali in domeniul persoanelor cu dizabilitati
Fundatia ONCE, liderul Retelei Europene pentru Responsabilitate Sociala Corporativa si Dizabilitate (CSR+D), a anuntat
recent organizarea primului program european de premii adresat antreprenorilor sociali sau antreprenorilor cu dizabilitati.
Programul este derulat cu sustinerea Comisiei Europene.
Continuare...
ȘtiriONG.ro - Tinerii antreprenori sociali pe Drumul Succesului
Toamna se numara bobocii, spune o vorba din popor, iar cand bobocii sunt tinerii romani cu performante deosebite in
diferite domenii, atunci este clar ca ne aflam pe Drumul Succesului.

Continuare...
Știrile TVR - Doina Pană, ministru delegat pentru Dialog Social: Voluntariatul nu ţine de bogăţie
Putem să ajutăm fără să cerem nimic în schimb? Putem fi generoşi cu munca şi, mai ales, cu timpul nostru? Echipa
Ştirilor TVR crede că da! Şi vă aduce dovada, într-o nouă serie de reportaje. Telejurnalul a deschis campania „Ajută
România”. O campanie cu şi despre voluntari.
Continuare...
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Capital.ro - Aproape JUMĂTATE DINTRE ROMÂNI riscă sărăcia
Bulgaria are cel mai mare procentaj de cetăţeni vizaţi de riscul sărăciei din UE, în timp ce Regatul Unit are cea mai
disproporţionată răspândire a bogăţiei pe regiuni.
Continuare...

POSDRU / Fonduri europene
Radio România Actualități - Implicare a parlamentului "în absorbţia fondurilor europene"
Prim-ministrul Victor Ponta a pledat, marţi, pentru o implicare mai mare a parlamentului în deciziile referitoare la absorbţia
fondurilor europene. El a prezentat Acordul de parteneriat între România şi Uniunea Europeană privind mecanismul
financiar multianual 2014-2020.
Continuare…
ȘtiriONG.ro - Ministerul Fondurilor Europene a organizat a cincea reuniune a Comitetului Interinstitutional pentru
Acordul de Parteneriat 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene a organizat luni, 7 octombrie a.c., a cincea reuniune a Comitetului Interinstitutional pentru
Acordul de Parteneriat (CIAP), in cadrul careia a fost discutata prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020.
Documentul a fost publicat pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, in data de 1 octombrie
2013.
Continuare…
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Au fost publicate listele cererilor de finantare depuse in aceasta vara care au
fost respinse in faza A!
AMPOSDRU a publicat listele cererilor de finantare care au fost respinse in faza A, pentru urmatoarele cereri de propuneri
de proiecte (CPP):
Continuare…
Fonduri-structurale.ro - POSDRU: Instructiune privind validarea cheltuielilor de tip FEDR la finalul implementarii
proiectului
AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 78/07.10.2013 pentru reglementarea modului de calcul utilizat la finalul
implementarii proiectului, privind validarea cheltuielilor de tip FEDR.
Continuare…
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