CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
CENTRUL EUROPE DIRECT

OCTOMBRIE 2018

InfoEuropeDirect
NR. 10

ȘTIRI
Erasmus+ 2019: buget de 3 miliarde € și o nouă inițiativă la nivel
european
Comisia Europeană a publicat, în data de 24 octombrie, cererea de propuneri de
proiecte Erasmus+ pentru anul 2019. Dintr-un buget preconizat să ajungă, în
2019, la 3 miliarde euro, cu 10% mai mare față de 2018, 30 de milioane euro au
fost rezervate pentru universitățile europene. Această nouă inițiativă a liderilor UE
se înscrie în eforturile comune de instituire a Spațiului european al educației până în
2025.

În acest număr:

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație,
cultură, tineret și sport, a declarat: „După un
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an,
Comisia
Europeană
își
respectă
promisiunea făcută statelor membre de a
construi un spațiu european al educației până
în 2025. Depunem eforturi pentru ca
învățarea, studiile și cercetarea să nu mai fie
blocate de granițe în Europa. Nu vrem ziduri
care să împiedice realizarea excelenței, a
inovării și a incluziunii în educație.
Universitățile europene au un adevărat potențial de a transforma peisajul
învățământului superior în Europa și sunt mândru că le oferim un impuls puternic
prin programul Erasmus+.”
Cererea de propuneri pentru 2019 din cadrul programului Erasmus+
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În cadrul cererii de propuneri pentru 2019 pentru programul Erasmus+ poate
solicita finanțare orice organism public sau privat care își desfășoară activitatea în
domeniul educației, în cel al formării profesionale, în cel al tineretului și în cel al
sportului. În plus, pot solicita finanțare grupurile de tineri care desfășoară activități
pentru tineret, dar care nu constituie o organizație de tineret.
Împreună cu cererea de propuneri, Comisia a publicat, în toate limbile oficiale ale
UE, Ghidul programului Erasmus+, care le oferă solicitanților detalii în legătură cu
toate oportunitățile disponibile în cadrul Erasmus+ în 2019 pentru studenți,
angajați, stagiari, cadre didactice și alții.
30 de milioane euro pentru universitățile europene
Ca parte a creării unui spațiu european al educației până în 2025, Comisia a propus
instituirea de universități europene în Uniunea Europeană.
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Ca parte a cererii de propuneri pentru 2019, Comisia va lansa un program-pilot care
va sprijini șase alianțe universitare europene, fiecare dintre acestea fiind formată
din minimum 3 instituții de învățământ superior din 3 țări, pentru a promova o
identitate europeană consolidată, stimulând totodată excelența și contribuind la
sporirea competitivității instituțiilor europene de învățământ superior.
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Pentru alianțele care urmează să fie lansate în perioada 1 septembrie -1 decembrie 2019, solicitanții trebuie să își
depună cererile de grant la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură până la data de 28 februarie a
aceluiași an.
Anul viitor ar trebui să urmeze o a doua cerere de propuneri-pilot, în contextul punerii în aplicare pe deplin a
inițiativei avute în vedere în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, începând din 2021. Obiectivul este
construirea a aproximativ douăzeci de universități europene până în 2024.
La Summitul social de la Göteborg din noiembrie 2017, liderii Uniunii Europene au prezentat o viziune pentru Europa
bazată pe valorificarea întregului potențial al educației și al culturii de a crea o forță de muncă rezilientă, echitate
socială, o cetățenie activă și experiența identității europene în toată diversitatea ei.
Sprijinirea creării universităților europene va contribui la îndeplinirea acestui obiectiv prin reunirea unei noi generații
de europeni, care poate coopera și munci în cadrul unor culturi europene și mondiale diferite, în limbi diferite și
traversând frontierele, sectoarele și disciplinele academice.
Sursa: www.ec.europa.eu

124 milioane euro pentru proiecte inovatoare, printre beneficiari și România
Instituții din 23 de țări, printre care și din România, vor beneficia de o finanțare în valoare totală de 124 milioane
euro, prin programul Orizont 2020, pentru a dezvolta 38 de proiecte inovatoare. Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Microtehnologie (IMT), din București, este partener în două dintre proiecte. Iar numărul
beneficiarilor va continua să crească.
Comisarul european Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare, știință și inovare, a declarat: „ Prin intermediul

Consiliului European al Inovării (EIC), susținem tehnologiile inovatoare în curs de dezvoltare sau cele viitoare,
esențiale pentru a găsi calea către un viitor și o societate mai bune. Investim în idei inovatoare și în persoanele din
spatele lor pentru a crea piețe ale viitorului. ”

Proiectele de cercetare au domenii de activitate variate, de la calculul
cuantic, la propulsarea obiectelor spațiale de pe orbită sau combaterea
virusurilor care afectează creierul.
Proiectele sunt finanțate cu granturi de circa 3 milioane euro fiecare, prin
intermediul liniei de finanțare pentru Tehnologii viitoare şi emergente (FET),
a Consiliului European al Inovării (EIC), derulată între 2018-2020 prin
programul Orizont 2020.
Următorul apel de proiecte, în cadrul FET, are ca termen-limită 24
ianuarie 2019.
Până în prezent, prin EIC au fost sprijinite 1.599 de proiecte cu finanțări de peste 960 milioane euro. În total, între
2018-2020, EIC va acorda finanțări de 2,7 miliarde euro pentru proiecte inovatoare din UE. FET reprezintă un pilon
central al Consiliului European al Inovării.
Sursa: www.ec.europa.eu

Peste 170 de milioane euro pentru promovarea produselor agroalimentare în întreaga lume
Comisia Europeană va finanța cu 172,5 milioane euro din bugetul agricol al UE promovarea, în Europa și în lume,
a produselor agroalimentare din Uniune. În următorii trei ani vor fi derulate 79 de campanii, vizând o gamă largă de
produse precum lactatele, măslinele și uleiul de măsline, precum și fructele și legumele.
Comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan, a declarat: „Europa este cunoscută în întreaga lume

pentru produsele sale alimentare de bună calitate și pentru patrimoniul său culinar. Producătorii din UE pot conta pe
susținerea Comisiei Europene în promovarea, în Europa și în lume, a acestor produse de înaltă calitate. Am călătorit
personal în mai multe țări din lume, cum ar fi China, Japonia, Mexic sau Columbia, ca să deschidem noi piețe pentru
produsele noastre. Am constatat că există un mare potențial.”
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Scopul programelor este ca producătorii din sectorul agroalimentar al UE să propage informații despre calitatea
produselor lor, pentru a le promova pe piețele din UE și pentru a deschide noi piețe. Programele au o serie de
priorități, cum ar fi evidențierea calității alimentelor europene cu indicații geografice sau a metodelor de producție
ecologică.
Dintre cele 79 de programe aprobate, 48 au vizat țări din afara UE.
Anumite sectoare de produse sunt, de asemenea, foarte bine
reprezentate. De exemplu, 23 de programe sunt dedicate
sectorului fructelor și legumelor, iar altele sunt dedicate
brânzeturilor și produselor lactate.
Anul acesta, s-au alocat în total 97 de milioane euro „programelor
simple de promovare”, propuse de una sau mai multe organizații
din același stat membru. Alte 75,5 milioane euro vor finanța
„multiprograme”, propuse de cel puțin două organizații din cel puțin două state membre sau de una sau mai multe
organizații europene. Programele selectate vizează solicitanți din 19 state membre, printre care și România.
Prin cererea de propuneri lansată în ianuarie 2018, mai multe tipuri de organizații (organizații comerciale, organizații
de producători și organisme agroalimentare responsabile cu activitățile de promovare) au devenit eligibile pentru a
solicita finanțare. Ele au fost apoi evaluate și ierarhizate de către Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate,
Agricultură și Alimente (CHAFEA) a UE, cu ajutorul unor experți externi.
Sursa: www.ec.europa.eu

Ghișeul unic online va simplifica viața cetățenilor și activitatea companiilor din UE
Portalul online „Europa ta” va deveni, în următorii doi ani, un spațiu virtual în care atât cetățenii, cât și companiile
vor putea să găsească, într-un singur loc, toate informațiile relevante cu privire la drepturile lor pe piața unică.
Acesta va integra mai multe servicii și rețele, naționale sau europene, astfel că, potrivit noilor reglementări, peste 20
dintre cele mai importante operațiuni administrative vor putea fi efectuate online.
Comisarul european Elżbieta Bieńkowska, responsabil pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a
declarat: „Astăzi, cetățenii și companiile care doresc să se mute, să lucreze sau să facă afaceri în alte state

europene, întâmpină un lanț de proceduri confuze și documente nesfârșite. Asta îi costă mult timp și bani pe
cetățenii noștri. Pentru a răspunde angajamentelor asumate în strategia privind piața unică digitală, ghișeul unic
digital va simplifica, îmbunătăți și grăbi procedurile administrative. ”

Începând cu 2020, cetățenii și companiile din UE vor avea acces, prin
intermediul portalului Europa ta, la informații utile privind legislația europeană
sau națională pentru piața muncii, educație, sănătate, înființarea unei afaceri,
taxe, angajări și nu numai. În plus, cei care vor avea nevoie de asistență, vor fi
direcționați către cel mai potrivit serviciu. O parte din informații sunt deja
disponibile, însă volumul acestora va crește treptat în perioada următoare.
Conform noilor norme, în cinci ani de zile, tot prin intermediul ghișeului unic
vor putea fi efectuate online operațiuni ca înregistrarea unei mașini, solicitarea
certificatului de naștere sau depunerea declarațiilor fiscale.
Principiul unicității va reduce birocrația, de îndată ce companiile și cetățenii vor putea transmite o singură dată
documentele sau informațiile necesare pentru o anumită operațiune, iar acestea vor putea fi utilizate între autorități.
Noul regulament urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE, după care va intra în vigoare în termen de 20 de
zile.
Comisia Europeană a propus crearea ghișeului unic la data de 2 mai 2017. Inițiativa răspunde solicitărilor cetățenilor
și companiilor de asigurare a unui acces mai ușor la informații, proceduri și servicii de asistență și de soluționare a
problemelor.
Sursa: www.ec.europa.eu

4

CONCURS
DiscoverEU: încă 12.000 de călătorii gratuite prin Europa pentru tineri
După debutul cu succes al programului DiscoverEU, Comisia Europeană va lansa o a doua rundă în această toamnă.
Toți tinerii cu vârsta de 18 ani din UE au posibilitatea de a se înscrie în concursul pentru permisele de călătorie
gratuite, în perioada 29 noiembrie - 11 decembrie 2018. Pentru România vor fi alocate peste 450 de tichete,
persoanele selectate urmând să călătorească în întreaga Europă între 15 aprilie și 31 octombrie 2019.
Comisarul european Tibor Navracsics, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „În această

vară, circa 15.000 de tineri în vârstă de 18 ani au putut călători în UE. Ei au avut o experiență personală cu privire la
ceea ce înseamnă să fii european. Ei au avut șansa de a descoperi diversitatea și bogăția culturală a Europei,
precum și de a întâlni oameni din întreaga Uniune. Am auzit atâtea povești fantastice de la cei care au participat și
sunt încântat că putem oferi această experiență mai multor tineri anul viitor! ”
Pentru înscriere:
• tinerii trebuie să aibă vârsta de 18 ani la data de 31 decembrie 2018;
• cei interesați, trebuie să se înscrie online, începând cu 29 noiembrie, pe
pagina Portalului european pentru tineret;
• un comitet va evalua aplicațiile și va face selectarea;
• cei înscriși vor afla rezultatele în luna ianuarie 2019;
• să fie pregătiți de călătorie între 15 aprilie - 31 octombrie 2019 pentru
o perioadă de maximum 30 zile.

Tinerii vor putea călători în mod individual sau într-un grup de maximum cinci persoane. Pe durata călătoriei,
principalul mijloc de transport va fi trenul, însă există posibilitatea de a lua și alte mijloace de transport.
Locurile le sunt alocate statelor membre în baza unor cote fixe. Astfel, la prima rundă au fost înregistrate 3.175 de
solicitări din România, fiind selectați 576 de tineri. Pentru runda a doua 456 de bilete dintre cele 12.000 le vor fi
alocate românilor.
Pe baza interesului covârșitor al tinerilor pentru acest program, Comisia Europeană a propus o alocarea a 700
milioane de euro în bugetul UE post-2020, prin intermediul programului Erasmus. Dacă Parlamentul European și
Consiliul vor ajunge la un acord, încă 1,5 milioane de tineri în vârstă de 18 ani vor putea călători în perioada 20212027.
Inițiativa DiscoverEU a debutat în iunie 2018, cu un buget initial de 12 milioane euro pentru anul în curs. Peste
15.000 de tineri au avut ocazia să călătorească gratuit prin Uniune în cadrul primei ediții. Aceasta le-a oferit tinerilor
posibilitatea unei experiențe unice, mai ales în contextul evenimentelor organizate cu ocazia Anul european al
patrimoniului cultural 2018.
Sursa: www.ec.europa.eu
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