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ȘTIRI
Cinci pași simpli către Orizont 2020
Programul multianual de finanțare a
cercetării și inovării Orizont2020 pune
la dispoziția cercetătorilor europeni, ce
își propun să dezvolte produse sau
servicii inovatoare cu un impact pozitiv
la nivel global, o mulțime de
oportunități de finanțare.

În acest număr:

Cinci pași simpli către
Orizont 2020
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Noi instrumente de
finanțare pentru
infrastructura de
transport
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Comisia Europeană a elaborat un ghid
simplificat al aplicantului, cu ajutorul
căruia cei interesați își pot pregăti mai
bine propunerile de proiecte pentru
finanțare. Ghidul conține un manual on-line care explică pas cu pas procedurile de
urmat, o listă de documente de referință, un spațiu virtual comun pentru cercetători
și mai multe instrumente de verificare a viabilității unor astfel de proiecte.
Pasul 1 - găsește un apel de propuneri care ți se potrivește

Pași importanți spre
acordul comercial cu
Canada
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Comisia Europeană publică regulat, în portal, toate apelurile din cadrul programului
de cercetare și inovare Orizont2020. Tot aici, poți găsi informații despre apeluri
suplimentare în secțiunea Alte Oportunități de finanțare. În cazul în care depui
pentru prima dată o cerere de finanțare și nu ești încă familiar cu programele,
citește Manualul on-line pentru Orizont 2020.

Filmul „Ana, mon
amour! ” premiat la
Berlinală
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Poți cere sprijinul Punctelor naționale de contact pentru a găsi cele mai potrivite
apeluri pentru profilul pe care îl ai. Companiile mici și mijlocii beneficiază de
asistență și din partea rețelei Enterprise Europe.
Pasul 2 - găsește-ți un partener sau depune singur o propunere

Campania
„Oportunități de
investiiții în Europa” a
Centrului Europe
Direct Galați

4

Ucenicia, cariera și
mobilitatea în spațiul
economic European
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Cele mai multe proiecte finanțate de UE sunt cele ce presupun colaborarea a cel
puțin 3 organizații din diferite state membre ale UE sau țări asociate. Serviciile de
căutare a unui partener te ajută să găsești organizații care își doresc să participe în
astfel de proiecte. Tot aici îți poți publica oferta de colaborare.
De asemenea, se pot înregistra propuneri individuale din partea unor cercetători,
echipe sau organizații. Acestea sunt finanțate, în principal, prin granturile Consiliului
European de Cercetare (CEC) sau prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie (MSCA), în
timp ce IMM-urile pot depune cereri de finanțare prin Instrumentul pentru IMM-uri.
Orizont 2020 are ca scop și creșterea cooperării internaționale în domeniul
cercetării, el oferind cercetătorilor din țările terțe oportunități de finanțare și
participare în program.
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Pasul 3 - crează-ți un cont în portal
Dacă ai deja un cont în Portalul pentru participanți sau un cont de înregistrare UE, îl poți utiliza pentru toate
activitățile viitoare. Ai nevoie doar de un singur cont pentru oricare dintre serviciile securizate din Portal. Dacă nu ai
încă un cont, îl poți crea chiar acum, apăsând pe butonul Înregistrare/Register din capul paginii.
Pasul 4 - înregistrează-ți organizația
Verifică întâi dacă organizația ta nu este deja înregistrată aici.
Dacă dorești să participi la o propunere de proiect, organizația ta trebuie să fie înregistrată. După înregistrare, vei
primi un cod de identificare a participantului (PIC) format din 9 cifre. Acest cod reprezintă identificatorul unic al
organizației, urmând să fie folosit de Comisie ca referință în viitoarele interacțiuni.
Comisia are un registru on-line al organizațiilor care participă în programele de finanțare din domeniul cercetării și
inovării, educației, audiovizualului și culturii. Acest lucru permite utilizarea consecventă a datelor lor oficiale și evită
primirea de cereri multiple pentru același tip de informație.
Pasul 5 - depune propunerea de proiect la Comisie
Pentru a depune propunerea de proiect, mergi la secțiunea „Depunere on-line a propunerii / Electronic Proposal
Submission”, disponibilă în paginile asociate unui apel de propuneri. Atenție, trebuie să fii autentificat cu
identificatorul unic al organizației pentru a începe completarea formularelor standard și pentru a prezenta
propunerea ta Comisiei.
Sursa: www.ec.europa.eu

Noi instrumente de finanțare pentru infrastructura de transport
Comisia Europeană a lansat o nouă metodă de finanțare a proiectelor de infrastructură în sectorul transporturilor.
Apelul de propuneri lansat miercuri, 8 februarie, are în vedere combinarea de finanțări nerambursabile în valoare de
1 de miliard de euro, disponibile prin Mecanismul pentru interconectarea Europei - Transport, cu cele oferite de
instituțiile financiare publice, sectorul privat sau, pentru prima dată, Fondul european pentru investiții strategice
(FEIS), element central al Planului de investiții pentru Europa. Apelul va avea două termene-limită de depunere a
propunerilor, primul la 14 iulie 2017 și cel de-al doilea la 30 noiembrie 2017.
Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, a declarat: „Punerea în practică a

viziunii noastre pentru o mobilitate neîntreruptă, inteligentă și durabilă în Europa
necesită investiții care nu pot fi sprijinite doar prin fonduri publice. Acesta este
motivul pentru care lansăm o soluție inovatoare pentru a putea folosi cât mai bine
resursele de care dispunem și pentru a valorifica potențialul neexploatat al
investițiilor private, acordând o importanță deosebită țărilor care beneficiază de
Fondul de coeziune. Acțiunea noastră reprezintă un semn de solidaritate în acest
sens.”

Apelul contribuie la punerea în aplicare a Strategiei Comisiei pentru o mobilitate cu
emisii scăzute de dioxid de carbon, în contextul Uniunii energetice, și sprijină, de
asemenea, investițiile în „transportul durabil”, în vederea viitoarelor inițiative în
domeniul mobilității rutiere, care vor fi lansate mai târziu în cursul acestui an.
Proiectele selectate trebuie să contribuie la infrastructuri de transport durabile, inovatoare și neîntrerupte în
cadrul rețelei transeuropene de transport. Se va pune un accent deosebit pe proiectele care elimină blocajele,
sprijină legăturile transfrontaliere și accelerează digitalizarea transporturilor, în special în zonele cu un potențial mai
mare și cu decalaje pe piață, cum ar fi țările care beneficiază de Fondul de coeziune, precum și pe sisteme de
transport durabile și eficiente și pe consolidarea intermodalității și interoperabilității în cadrul rețelei de transport.
În cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), sunt disponibile fonduri în valoare de 24,05 miliarde
de euro pentru cofinanțarea de proiecte TEN-T de interes comun în statele membre ale UE. Din totalul amintit, până
în prezent, au fost angajate din punct de vedere juridic 19,3 miliarde de euro.
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Planul de investiții pentru Europa urmărește să consolideze investițiile europene pentru a crea locuri de muncă
și pentru a stimula creșterea economică, prin utilizarea mai inteligentă a resurselor financiare noi și existente, prin
eliminarea obstacolelor din calea investițiilor, prin asigurarea vizibilității și a asistenței tehnice pentru proiectele de
investiții. Este de așteptat ca proiectele și acordurile aprobate pentru finanțare în cadrul FEIS până în prezent să
mobilizeze investiții totale în valoare de 168 de miliarde de euro în cele 28 de state membre și să sprijine peste
387.000 de IMM-uri.
Sursa: www.ec.europa.eu

Pași importanți spre acordul comercial cu Canada
Parlamentul European a votat miercuri, 15 februarie, în favoarea
Acordului economic și comercial cuprinzător (Comprehensive Economic
and Trade Agreement - CETA) dintre UE și Canada, propus de Comisia
Europeană, încheind procesul de ratificare al acestui acord la nivelul UE.
CETA creează noi oportunități pentru întreprinderile din UE, prin
economisirea a peste 500 de milioane de euro pe an, sumă cheltuită în
prezent cu plata taxelor vamale pentru bunurile care sunt exportate în
Canada. Acordul oferă întreprinderilor din UE, încă din prima zi, cel mai
bun acces pe care l-au avut vreodată la contractele de achiziții publice
din Canada, inclusiv la nivelul provinciilor (precum și la nivel federal și municipal).
Salutând rezultatul votului care a avut loc în Strasbourg, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a
declarat: „Votul de astăzi din Parlamentul European este un pas important în cadrul procesului democratic de

ratificare a acordului la care s-a ajuns cu Canada și permite, de asemenea, intrarea provizorie în vigoare a acestuia.
Prin urmare, întreprinderile și cetățenii din UE vor putea să înceapă să beneficieze cât de curând posibil de
avantajele pe care le oferă acordul. [...] Invit acum toate statele membre să desfășoare o discuție aprofundată și
cuprinzătoare la nivel național cu părțile interesate relevante, în contextul procesului de ratificare de la nivel
național ”.

CETA va crea noi oportunități agricultorilor europeni, satisfăcând interesele europene importante în domeniul
produselor exportate, cum ar fi brânzeturile, vinul și băuturile spirtoase, fructele și legumele, produsele prelucrate,
precum și protejarea a 143 de produse de calitate superioară (așa-numitele produse cu „indicație
geografică”). Totodată, CETA nu va schimba modul modul în care UE reglementează siguranța alimentară,
incluzând produsele care conțin OMG-uri sau interdicția vizând carnea de vită provenind de la animale tratate cu
hormoni.
De asemenea, acordul va oferi o mai mare securitate juridică în domeniul serviciilor, o mai bună mobilitate pentru
angajații întreprinderilor și un cadru de recunoaștere a calificărilor profesionale, de la arhitecți până la operatori de
macarale.
La 30 octombrie, UE și Canada au semnat acordul comercial, iar în data de 15 februarie, Parlamentul European și-a
dat aprobarea. Aceasta pregătește terenul pentru ca CETA să intre în vigoare cu titlu provizoriu, odată ce a fost
ratificat și de partea canadiană. CETA va fi implementat integral odată ce parlamentele tuturor statelor membre vor
ratifica acordul în conformitate cu propriile cerințe constituționale respective.
Există dovezi clare care arată că acordurile de liber schimb stimulează creșterea economică și ocuparea forței de
muncă în Europa. De exemplu, de la intrarea în vigoare, în 2011, a acordului comercial între UE și Coreea de Sud,
exporturile UE în Coreea de Sud au crescut cu peste 55%. Exporturile anumitor produse agricole au crescut cu 70%,
iar vânzările pe piața coreeană a automobilelor produse în UE s-au triplat. Acordul cu Coreea a fost, de asemenea,
aplicat cu titlu provizoriu pe durata procesului de ratificare. În medie, fiecare nouă tranșă de exporturi de 1 miliard
de euro sprijină 15.000 de locuri de muncă în UE. În Europa, 31 de milioane de locuri de muncă depind de
exporturi.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Filmul „Ana, mon amour! ” premiat la Berlinală
Co-producția cinematografică româno-germano-franceză „Ana, mon amour! ”,
regizată de Călin Peter Netzer, este una dintre cele cinci pelicule finanțate prin
programul Europa Creativă care au fost premiate în cadrul celei de-a 67-a ediții a
Festivalului internațional de film de la Berlin (Berlinala). Filmul a primit distincția
„Ursul de argint” pentru montaj (Dana Bunescu). În total, 10 producții
cinematografice sprijinite prin programul MEDIA al Uniunii Europene au primit nu
mai puțin de 14 premii la această ediție a Berlinalei.
Andrus Ansip, vicepreședintele Comisiei Europene pentru piața unică digitală, a
declarat: „Felicitări tuturor câștigătorilor de la Berlinala 2017. Programul MEDIA

joacă un rol esențial în fiecare an, ajutând filmele europene să ajungă la un
public nou, peste granițe, iar numeroasele premii sunt o recunoaștere certă a
eforturilor noastre de sprijinire a cinematografiei europene, în toată bogăția și
diversitatea sa. Vom continua eforturile de sprijinire și promovare a produselor audiovizuale în toată Europa”.
Pelicula maghiară Teströl és lélekröl (Corp și suflet), în regia lui Ildikó Enyedihas, a câștigat trofeul „Ursul de Aur”
pentru cel mai bun film. Celelalte filme premiate și sprijinite prin programul Europa Creativă sunt: Felicite de Alain
Gomis (Ursul de Argint - Marele Premiu al Juriului) și Pokot (Pista) de Agnieszka Holland (Ursul de Argint Alfred
Bauer - Premiul pentru un film de lung metraj care deschide noi perspective). „Ursul de Argint” pentru cel mai bun
regizor a fost acordat lui Aki Kaurismäki, pentru co-producția germano-finlandeză Toivon tuolla puolen (Cealaltă
fațetă a speranței).
În total, 25 de filme sprijinite prin sub-programul MEDIA (Europa Creativă) au participat la ediția Berlinalei din acest
an. Acestea au beneficiat de peste 1,7 milioane de euro, în principal pentru producția și distribuția lor în afara țării
lor de origine.
Sursa: www.ec.europa.eu

EVENIMENTE
Campania „Oportunități de investiiții în Europa” a Centrului Europe Direct Galați
Centrul Europe Direct Galați din cadrul Consiliul Județean Galați demarat în data de 27 februarie 2017 proiectul
„Oportunități de investiții pentru Europa”, proiect ce a obţinut susţinere financiară nerambursabilă prin Apelul
restrîns pentru propuneri de proiecte COMM/BUC2016/IPE al Comisiei Europene, Direcţia Generală Comunicare.
Proiectul are ca scop facilitarea accesului la informaţii cu privire la oportunitățile de finanțare existente pentru a
realiza investiții în favoarea ocupării forței de muncă și a creșterii economice.
În planul de activități al proiectului este prevăzută organizarea de acțiuni de informare și dezbatere ce vor avea ca
temă oportunitățile de investiții ce pot fi sprijinite de Comisia Europeană și programele de finanțare nerambursabilă
ale Uniunii Europene, active pentru perioada 2014 - 2020.
Au avut loc 2 acțiuni la Braniștea și Schela la care au participat reprezentanții Centrului Europe Direct, reprezentanții
primăriilor cât și reprezentanți ai principalelor structuri publice din comuna (școala, dispensar, ONG-uri etc).
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Ucenicia, cariera și mobilitatea în spațiul economic European
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galati, a organizat în data de 27 februarie 2017, seminarul
cu tema „Ucenicia, cariera si mobilitatea in spatiul economic european” - având drept scop promovarea
oportunităților de ocupare oferite de rețeaua EURES și de alte rețele europene în rândul liceenilor.
Evenimentul s-a desfăşurat cu participarea liceenilor de la Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Motoc”,
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”.
La acest eveniment au fost invitați și reprezentanți ai altor rețele europene de servicii conexe mobilității precum
CENTRUL EUROPE DIRECT GALAȚI și EUROPASS.
Obiectivele seminarului au fost următoarele:
• Creşterea gradului de conştientizare privind importanța integrării pe piața muncii, oportunitățile oferite tinerilor la
nivel național în vederea ocupării unui loc de muncă, beneficiile utilizării reţelei EURES și a altor rețele europene de
informare (Europe Direct, Europass) precum și programele destinate tinerilor;
• Rețeaua EURES - opţiune a solicitanţilor de locuri de muncă şi a angajatorilor în privinţa recrutării internaţionale şi
a mobilităţii lucrătorilor;
• Conștientizarea necesității persoanelor interesate de a se informa înainte de a decide să lucreze într-o țară din UE/
SEE;
La această acțiune au participat în total 60 de liceeni. Evenimentul s-a desfășurat în mod interactiv, discuțiile
deschise având următoarele tematici:
• Statutul de persoana activă și oportunitățile oferite la nivel național destinate tinerilor;
• Portofoliul EUROPASS - CV Europass, scrisoare de intenție și prezentarea la interviu în vederea accesării unui loc
de muncă;
• Rețeaua EURES - oportunitate de mobilitate a forței de muncă în spațiul economic european: accesarea portalului
național EURES și a portalului european, locuri de muncă, condiții de viață și de muncă, rețele de comunicare facebook, twitter, etc;
• Programul „Your First EURES Job” - suport financiar pentru tinerii interesați de a lucra în UE;
• Drepturi și obligații ale cetățenilor în Uniunea Europeană - Dna Camelia Epure - Coordonatorul Centrului EUROPE
DIRECT din cadrul Consiliului Județean Galați;
• Sesiune de „Întrebări și răspunsuri”.
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