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În luna octombrie, Comisia Europeană a adoptat mai multe programe de cooperare 

transfrontalieră Interreg, fondurile europene alocate acestora ajungând la peste 
359 de milioane de euro. Activitățile pe care se axează aceste programe includ 

promovarea turismului și conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea 
gradului de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea mobilității prin investiții în 

infrastructură, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice sau creșterea 

competitivității economice a regiunilor vizate. 
 

Programul transnațional Balcani-Mediterana este primul program de acest fel 

adresat întregii regiuni. Cu o alocare de peste 33 milioane de euro, din care mai 

mult de 28 de milioane sunt din 
Fondul European de Dezvoltare 

Regională (FEDR), iar peste 5 
milioane provin din Instrumentul 

de Asistență pentru Preaderare 

(IPA), programul implică trei state 
membre UE (Grecia, Bulgaria și Cipru) și două țări candidate (Albania și Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei). Principalele sale priorități sunt creșterea 
competitivității economice în regiune, prin sprijinirea antreprenoriatului și inovării și 

protecția mediului.   
 

Beneficiind de o alocare de 134 milioane de euro din FEDR, programul de 
cooperare dintre regiunile din nordul Germaniei și Poloniei se concentrează 

pe îmbunătățirea cooperării între administrațiile naționale în vederea reducerii 

barierelor lingvistice și socio-culturale, realizarea de cursuri de educație și formare 
profesională în comun, precum și îmbunătățirea conexiunilor rutiere pentru a 

promova turismul și conservarea patrimoniului natural și cultural din regiune. 
 

Programul de Cooperare Slovenia-Croația are la dispoziție peste 46 de 
milioane de euro din FEDR pentru inițiativele ce promovează adaptarea la 

schimbările climatice, prevenirea dezastrelor naturale și protejarea biodiversității. 
 

Cu o alocare de 146 de milioane de euro din FEDR, Programul de Cooperare 
Slovacia-Ungaria are în vedere promovarea ocupării forței de muncă și a 

turismului durabil, precum și îmbunătățirea mobilității prin investiții în transportul în 
comun și în noi conexiuni rutiere în regiune. 
 

Programul de Cooperare Transfrontalieră Europeană (Interreg A) are ca 

scop identificarea provocărilor comune cu care se confruntă regiunile de frontieră și 
exploatarea potențialului de creștere încă neutilizat al acestor regiuni. Volumul de 

fonduri alocat în perioada 2014-2020 este de 6,6 miliarde de euro. 

Sursa: www.ec.europa.eu 
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Programul de Cooperare Transnațională (Interreg B) are în vedere promovarea cooperării și dezvoltării 

regionale și sprijină proiecte din domeniul inovării, mediului, telecomunicațiilor, dezvoltării urbane etc. Fondurile 
alocate pentru perioada 2014-2020 se ridică la 2,1 miliarde de euro. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 
 

Savurează produsele europene! 
 
În 2016, producătorii agroalimentari europeni vor avea la dispoziție programe în valoare de 111 milioane de euro 

pentru a găsi noi piețe în afara Uniunii și pentru a promova consumul atât în interiorul, cât și în exteriorul acesteia. 
Sloganul noii campanii este „Savurează produsele europene!” (Enjoy, it's from Europe!). 
 

Comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: 
„Producția agroalimentară europeană deține locul întâi pe piața mondială. Piața 
de export a UE, în valoare de 110 miliarde de euro este creatoare de locuri de 
muncă și de creștere economică în zonele rurale din întreaga Europă. Pentru a 
încuraja acest efort al activităților de export, am plăcerea să vă prezint acest nou 
sistem de promovare, care va face ca cele 111 milioane de euro să creeze 
oportunități suplimentare pentru producția agroalimentară a UE pe piețe noi și să 
sporească prezența noastră pe piețele existente. ” 
 

Principalele elemente ale noilor reguli privind promovarea sunt: 

• o creștere semnificativă a ajutoarelor destinate campaniilor de informare și 

promovare; 
• rate de cofinanțare UE semnificativ mai mari în comparație cu regimul actual; 

• punerea în aplicare a unei strategii europene de promovare, care va permite o 
mai bună direcționare a acțiunilor în domeniu; 

• extinderea domeniului de aplicare a măsurilor prin extinderea categoriilor de 
beneficiari eligibili sau a gamei de produse sau prin autorizarea menționării 

originii și mărcii produselor, în anumite limite; 

• simplificarea procedurilor administrative, prin realizarea evaluării și selecției programelor într-o singură etapă; 
• facilitarea gestionării programelor multinaționale, prin intermediul unui ghișeu unic al Comisiei, 

la Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA). 
 

Un element-cheie al noii politici de promovare este definirea unui program anual de lucru, care stabilește prioritățile 
strategice pentru măsuri de promovare în ceea ce privește produsele, sistemele și piețele vizate, precum și bugetele 

alocate. Obiectivul este de a avea o politică dinamică și proactivă, adaptată în fiecare an la noile oportunități de 
piață și la nevoile fiecărui sector.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 

Credite garantate prin Fondul European de Investiții pentru antreprenorii români  
 

Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța, Irlanda, Italia și Spania, au semnat 
luni, 19 octombrie, un acord de garantare în valoare de 237 de milioane de euro 

cu Fondul European de Investiții (FEI) pentru a facilita accesul IMM-urilor din 

aceste țări la surse de finanțare din piață. Se estimează că acest acord, derulat în 
cadrul Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare 

socială (EaSI), va sprijini aproximativ 20.000 de IMM-uri să obțină credite de 
finanțare.  
 

Comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe 

și mobilitatea forței de muncă, MarianneThyssen, a declarat: „Îi felicit pe cei 6 
furnizori de microcredite din Franța, Irlanda, Țările de Jos, România și Spania care 
au semnat acorduri de garantare pentru a facilita accesul microîntreprinderilor la 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu
http://www.eif.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro
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Acordurile au fost semnate la numai 5 luni de la lansarea inițiativei EaSI, între FEI și următoarele bănci: Nextebank 

(România), Qredits Microfinanciering (Țările de Jos), Association pour le Droit à l'Initiative Economique (Franța), 
Microfinance Ireland (Irlanda), PerMicro (Italia) și Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular (Spania). 
 

Persoanele care au dificultăți în a intra pe piața forței de muncă și doresc să își înființeze propria microîntreprindere 

sunt în special vizate de cele 6 acorduri de finanțare. 
 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

EVENIMENTE 

 

Cafeanea publică cu tema „Dezvoltarea comunitară în Lunca Prutului și Delta Dunării” 
 

În perioada 28 septembrie - 9 octombrie 2015 a avut loc un set de evenimente cu titlul „Luna Cooperării 
Europene” , la care au participat reprezentanți ai instituțiilor școlare din municipiul Galați, organizații membre ale 

Euroregiunii „Dunărea de Jos”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Rasvan Angheluță” Galați, grupuri civice 
constituite la nivel informal din județele Galați, Brăila și Tulcea, din raioanele Cahul și Cantemir, Republica Moldova 

și din regiunea Odesa, Ucraina. 
 

Evenimentele fac parte din Planul de acțiune pentru anul 2015 al Centrului Europe Direct Galați. 
 

Astfel, în data de 9 octombrie 2015, la ora 11:30, în incinta Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Galați a avut 
loc un eveniment non-formal, tip cafenea publică, cu tema „Dezvoltarea comunitară în Lunca Prutului și Delta 
Dunării”. Cele trei teme de discuții au fost dedicate activităților reprezentative pentru zonele umede: pescuitul, 
turism și protecția mediului.  
 

Cu această ocazie a fost deschisă publicului și o expoziție de fotografie ce a ilustrat zonele umede ale Luncii Prutului 

și Delta Dunării din toate cele trei state riverane: România, Ucraina și Republica Moldova. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5248_en.htm
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

 

CONCURS 
 

Concursul video privind angajamentul tinerilor europeni    
 
A fost relansat festivalul de film EVS. Cea de a treia ediţie a festivalului îi invită pe toţi cei care sunt rezidenţi în 

Europa şi au vârsta între 15 şi 35 de ani, să creeze un video de maximum 3 minute, pe tema „Clima, unora le place 
fierbinte?”. Trimite videoclipul până pe 9 noiembrie! 
 

Festivalul de film este organizat de Agenţia Franceză Erasmus+ Tineret & Sport. 
 

Juriul concursului va selecta 4 câştigători, care vor fi invitaţi să participe la un eveniment organizat în Paris, la 

sfârşitul lunii noiembrie, pe tema mass-media, tineret şi mediu. Toate cheltuileile legate de deplasare (transport şi 

cazare) vor fi asigurate de organizatori. 
 

Un premiu special se va acorda celui mai bun film trimis de un voluntar EVS (SEV).     
 

Sunt încurajaţi să participe actuali şi foşti participanţi în programul Erasmus+.    
 

Data limită: 9 noiembrie 2015. 
 

Mai multe detalii pot fi obținute la adresa: 
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/232/17/European-Video-Contest-Climate-some-like-it-hot-What-about-

you.html 
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