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 “Erasmus pentru tinerii 
întreprinzători” 

Program de schimb de experienţă

 Una dintre problemele cu care se confruntă 
noii întreprinzători se referă nu numai la accesul 
redus la fi nanţări, dar şi la lipsa programelor 
de sprijin. Uniunea Europeană a lansat în luna 
februarie 2009, un astfel de program pilot, 
„Erasmus pentru tinerii întreprinzători”, care 
va funcţiona în 21 state membre.

Iniţiativa europeană este oportună deoarece 
51% dintre tinerii europeni se declară deschişi să 
devină întreprinzători, însă sunt foarte puţini cei care 
îşi pun ideile în practică. Cei care fac totuşi acest lu-
cru au tendinţa de a-şi limita activitatea la nivelul 
pieţei naţionale, decât să încerce să exploateze 
oportunităţile spaţiului comunitar. Doar 8% dintre IMM-
uri exportă produse şi servicii în cadrul Pieţei Unice.

Scopul programului este de a-i ajuta pe cei 
care încep o afacere să capete noi cunoştinţe 
despre modul cum se conduce o întreprindere mică 
sau mijlocie, în cadrul unui schimb de experienţă 
efectuat într-un IMM care deja funcţionează într-un 
alt stat membru.

„Erasmus  pentru  tinerii  întreprinzători”  stimulea-
ză spiritul antreprenorial şi competitivitatea, inter-
naţionalizarea şi dezvoltarea companiilor nou înfi in-
ţate, dar şi a IMM-urilor deja active în UE. Progra-
mul contribuie la transferul de cunoştinţe şi bune 
practici între noii întreprinzători şi cei cu experienţă. 

Benefi cii pentru participanţi
* Instruirea în cadrul unei întreprinderi dintr-un 
alt stat membru îi va ajuta pe “tinerii” întreprinzători 
să aplice şi să dezvolte cu succes ideile de afaceri.
* De asemenea, schimburile de experienţă şi 
de informaţii vor contribui la depăşirea obstacolelor 
şi provocărilor inerente oricărui început de afacere.
* Un alt benefi ciu pentru întreprinzători îl 
poate constitui accesul la noi pieţe şi identifi carea 
de parteneri potenţiali, atât pentru afacerile noi, 
cât şi pentru cele cu experienţă.

Noii întreprinzători vor avea ocazia să meargă
într-un alt stat UE şi să lucreze timp de cel mult 

şase luni cu un întreprinzător cu 
experienţă în cadrul IMM-ului 
acestuia, în scopul de a învăţa 
cum să îşi administreze mai bine 
şi cum să îşi dezvolte propria 
afacere. 
Cui se adresează programul?

“Erasmus pentru tinerii întreprinzători” îi vizează 
atât pe noii întreprinzători, cât şi pe întreprinzătorii 
gazdă (ÎG). 

Noii întreprinzători (NÎ) sunt cei care se gândesc 
serios să îşi lanseze propria afacere sau care deja 
şi-au lansat propria afacere în ultimii trei ani. 

Întreprinzătorii cu experienţă trebuie să deţină 
sau să administreze un IMM în Uniunea Europeană. 
De asemenea, afacerea NÎ şi a ÎG poate proveni 
din orice domeniu de activitate. 
Cum funcţionează programul?

Alegerea întreprinzătorilor gazdă se realizează 
cu ajutorul a mai bine de 100 de organizaţii inter-
mediare (OI), competente în furnizarea de sprijin 
în afaceri (Camere de Comerţ, centre de consiliere 
pentru demararea unei afaceri, etc.) provenind din 
toate statele membre. Activitatea OI este coordo-
nată de EUROCHAMBRES, Asociaţia Europeană a 
Camerelor de Comerţ şi Industrie, ce deţine rolul 
de Birou de Asistenţă al programului.

Atât noii întreprinzători, cât şi cei cu experienţă 
trebuie să aplice pentru program prin intermediul 
paginii web: www.erasmus-entrepreneurs.eu şi 
să intre în contact cu organizaţia intermediară cu 
care doresc să colaboreze. Ulterior, OI respectivă 
va mijloci identifi carea cuplurilor TÎ – ÎG. Odată ce 
părţile implicate vor cădea de acord asupra detaliilor 
cu privire la vizită (planul de lucru, atribuţii, respon-
sabilităţi), vizita poate avea loc. 

Noii întreprinzători au dreptul să primească din 
partea UE o contribuţie fi nanciară pentru acoperirea 
costurilor cu transportul şi cazarea. În perioada 2009 
– 2010, vor fi  organizate 870 de vizite, iar înregis-
trarea trebuie fi nalizată până în decembrie 2009.
Pentru mai multe informaţii:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

Margareta CĂPÎLNEAN
Coordonator Centrul Europe Direct Maramureş
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Premiul european „Tinereţe şi Dezvoltare” 2008/2009
Ediţia 2008 a Premiului se concentrează pe 

dezvoltare umană. Tinerii cu vârste cuprinse între 
16 şi 18 ani, din toate cele 27 de state membre ale 

Capitala europeană 2009
Proiectul Capitala europeană a culturii urmăreşte 

să aducă laolaltă oamenii din Europa. El a 
fost lansat, la iniţiativa Melinei Mercouri, de 
Consiliul de Miniştri pe 13 iunie 1985.
Rotterdam – Capitala europeană a tineretului în 2009

Aveţi proiecte, idei sau visuri şi încă nu ştiţi cum 
să le realizaţi? YOUR WORLD vă oferă ocazia de a 
vă exprima şi de a descoperi oraşul Rotterdam. Este 
alegerea voastră să decideţi în ce fel să contribuiţi 
la YOUR WORLD: fi e asistând la evenimente, fi e 
participând activ la ele. Oricine poate crea eveni-
mente sau să devină responsabil şi să participe la se-
siunile de brainstorming menite să defi nească conţi-
nutul evenimentelor organizate pe parcursul anului. 
Mai multe informaţii: http://your09.nl

Linz şi Vilnius – Capitalele europene ale culturii în 2009
Linz şi Vilnius, capitalele 
europene ale culturii în 
2009, vă propun pro-
grame de manifestări 
şi activităţi fantastice 

pe tot parcursul anului. Linz a sărbătorit lansarea 
proiectului său european prin trei zile de festivităţi 
adresate locuitorilor şi vizitatorilor. În ajunul anului 
2009, la Vilnius s-a organizat un grandios spectacol 
muzical, de dans, sunet şi lumini.
Informaţii detaliate despre diversele activităţi propuse 
în aceste două oraşe sunt disponibile pe site-urile:  
Linz 2009: http://www.linz09.at/en/index.html
Vilnius 2009: http://www.culturelive.lt/en/main

Concursuri europene

În 2009, „Primăvara europeană” se alătură 
Anului european al creativităţii şi inovaţiei, pentru 
a încuraja cât mai multe şcoli să ia contact cu 
creativitatea şi inovaţia la nivel european.
Ce este „Primăvara europeană”?

„Primăvara europeană” este 
o campanie anuală deschisă 
tuturor şcolilor din Europa şi de 
pe întreg mapamondul. Cadrele 
didactice pot să dedice una sau 
mai multe zile din calendarul 
lor activităţilor didactice axate 
pe dezbateri, interacţiune şi refl ec-
ţie pe marginea tematicii europene. Prin intermediul 
„Primăverii europene”, tinerii au şansa să-şi exprime 
punctul de vedere şi să se facă auziţi.

De asemenea, campania „Primăvara europeană” 
oferă un cadru adecvat pentru a stimula dezbaterile 
online şi offl ine pe marginea creativităţii şi 
inovaţiei, în anul în care cetăţenii europeni îşi vor 
alege noul parlament. În acest context, participanţii 
sunt încurajaţi să refl ecteze la orientarea strategică 
a UE în deceniul 2010-2020 şi la aspectele 
„informaţionale” ale strategiei de la Lisabona.

Anul acesta, „Primăvara europeană”, afl ată la 
a şaptea ediţie, se va desfăşura între 25 martie şi 
9 mai 2009. Campania este deschisă şcolilor apar-
ţinând tuturor ciclurilor de învăţământ, de la cel 
preşcolar la cele de liceu şi şcoală profesională. 
„Primăvara europeană” se adresează şi organizaţiilor 
axate pe activităţi extra-curriculare menite să 
dezvolte şi să întărească abilităţile vizate de 
programa şcolară.
Mai multe informaţii: http://www.springday2009.net

Centrul Europe Direct Maramureş îşi 
exprimă disponibilitatea de a colabora cu şcolile 
din judeţul Maramureş pentru a sprijini organizarea 
de activităţi dedicate “Primăverii europene 2009”. 
Puteţi trimite informaţii şi fotografi i de la eveni-
mente, pe care le vom publica pe site-ul nostru şi, 
de asemenea, le vom expune în expoziţiile organi-
zate de Ziua Europei - 9 Mai 2009.
Informaţii suplimentare: www.europedirect.cdimm.org

Primăvara europeană 2009 
Ideile pun în mişcare Europa

Uniunii Europene, pot trimite afi şe sau prezentări 
multimedia pe trei teme: egalitate între sexe, copii 
şi tineri şi diversitate culturală. 

Toate lucrările trebuie să cuprindă două părţi: 
un mesaj scurt şi o lucrare artistică sub formă de 
fotografi e, afi ş sau fi lm video. Toate lucrările trebuie 
asociate unei şcoli. Data limită pentru trimiterea 
lucrărilor este 31 mai 2009.

Informaţii detaliate privind Premiul „Tinereţe şi 
Dezvoltare” 2008/2009 (teme, regulament, galeria 
lucrărilor înscrise, premii) pot fi  accesate pe:
http://www.dyp2008.org
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Consultare publică asupra
unui posibil statut de 
Fundaţie Europeană

Cunoscute fi ind difi cultăţile cu care se confruntă 
fundaţiile atunci când operează în afara graniţelor, 
Comisia Europeană a lansat o consultare publică 
asupra conţinutului unui posibil statut de fundaţie 
europeană şi asupra modului în care acest statut 
poate afecta atitudinile donorilor şi fi nanţatorilor. 

Consultarea face referinţă şi la un studiu de 
fezabilitate publicat de Comisie în aceeaşi perioadă. 
Răspunsurile vor fi  luate în considerare în evaluarea 
nevoilor, precum şi a impactului unui potenţial 
Statut. 

Termenul limită de răspuns este 15 mai 2009.
Chestionarul şi mai multe informaţii puteţi găsi la: 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/
eufoundation/index_en.htm

Lansarea Platformei electronice EVE pentru 
diseminarea şi exploatarea re-
zultatelor proiectelor fi nanţate 
prin programele implementate 
de Directoratul General pentru 
Educaţie şi Cultură.

EVE este un nou instrument pentru benefi ciarii 
proiectelor din cadrul programelor "Lifelong 
learning", "Culture", "Youth in Action" şi "Citizenship", 
de a avea vizibilitate pe website-ul Uniunii Europene. 
Această platformă este activă din martie 2009 şi 
permite coordonatorilor de proiecte să introducă 
informaţii despre dezvoltarea rezultatele proiecte-
lor implementate.

Prin această abordare colaborativă, platforma 
EVE este un instrument inovativ, care oferă 
utilizatorilor o viziune centralizată asupra majorităţii 
proiectelor fi nanţate. Mai multe informaţii:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/
about_en.htm

Ca răspuns la criza fi nanciară şi economică, 
comisarul pentru politică regională, Danuta Hübner, 
a anunţat luarea unor decizii de către Comisia Europeană, 
destinate să acorde mai multă fl exibilitate statelor 
membre în utilizarea fondurilor structurale. Modifi cările 
vor viza prelungirea termenului pentru ţările UE de 
folosire a alocărilor aferente perioadei de fi nanţare 2000-
2006 şi garantarea faptului că fi ecare euro disponibil 
poate fi  folosit cu o efi cienţă maximă. 

În urma unei invitaţii din partea Comisiei, statele 
membre au cerut o prelungire a perioadei de 
eligibilitate pentru fi nanţarea a 385 din cele 555 
programe ale politicii de coeziune corespunzătoare 
perioadei 2000-2006, în cazul în care fondurile nu 
au fost utilizate în întregime. Prelungirea perioadei 
de eligibilitate vizează cele patru fonduri structurale 
existente la acel moment: Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european 
(FSE), Fondul european de orientare şi garantare 
agricolă (FEOGA) şi Instrumentul fi nanciar pentru 
orientarea pescuitului (IFOP).
De cinci ori mai multă fl exibilitate

Comisia a adoptat, de asemenea, o măsură 
pentru a acorda statelor membre şi regiunilor mai 
multă fl exibilitate în alocarea fi nanţării pentru 
diverse priorităţi. Până în momentul de faţă, 
autorităţile de management au dispus de o marjă 
de fl exibilitate de 2% în cazul în care doreau să 
transfere fonduri între aşa-numitele „axe prioritare” 
care desemnează domeniile strategice de cheltuieli 

Comisia măreşte fl exibilitatea 
fondurilor structurale 

ale fi ecărui program operaţional al politicii de 
coeziune. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/
index_en.htm

Peste 350 de oraşe europene 
au semnat, în cursul lunii 
februarie, în cadrul unei 
ceremonii solemne găzduite 
de hemiciclul Parlamentului 
European, un „Pact al primarilor” prin care se 
angajează să întreacă obiectivul energetic al UE 
de a reduce emisiile de CO2 cu 20% până în anul 
2020. 

Peste 100 de primari europeni au participat 
la ceremonia de lansare, care a fost prezidată 
de preşedintele Comisiei Europene - Jose Manuel 
Barroso, comisarul Piebalgs, preşedintele Comitetului 
Regiunilor - Luc Van den Brande, vicepreşedintele 
Parlamentului European - Alejo Vidal Quadras.

În paralel, a fost inaugurat şi site-ul de internet 
al proaspătului Pact al primarilor, care va funcţiona 
ca portal şi ca structură de sprijin atât pentru oraşele 
participante, cât şi pentru cetăţeni. Noul site oferă 
ştiri şi imagini legate de acţiunile Pactului, ca şi infor-
maţii despre oraşele implicate: www.eumayors.eu
   Baia Mare este unul dintre cele 11 oraşe din 
România care au aderat la acest pact: Aiud, Braşov, 
Bucureşti Sector1, Craiova, Giurgiu, Mizil, Râmnicu 
Vâlcea, Slobozia, Târgovişte, Târgu Jiu.

Pactul primarilor europeni
pentru energie durabilă 
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Simplifi carea procedurilor de 
autorizare a întreprinderilor

Memorandumul „Îmbunătăţirea mediului de 
afaceri – reducerea/ simplifi carea procedurilor 
administrative de autorizare a întreprinderilor”, 
aprobat de Guvern la începutul lui martie 2009, 
vizează reducerea a peste 20 de proceduri de 
autorizare a întreprinderilor şi generalizarea imple-
mentării autorizării tacite. 

Aceste simplifi cări vin ca urmare a angajamen-
telor asumate de România în cadrul Programului 
Naţional de Reforme 2008-2010 (PNR), respectiv 
prin Planul de acţiuni suplimentare pentru imple-
mentarea PNR 2008-2009. 

Pe parcursul anului 2009, trebuie adâncit pro-
cesul de examinare a procedurilor de autorizare/ 
licenţiere din perspectiva solicitată de mediul de 
afaceri, prin:
•   defi nirea calendarului de eliminare a celor 21 de 
proceduri de autorizare şi eliminarea acestora până 
la sfârşitul lunii iunie 2009;
•   continuarea procesului de examinare a procedu-
rilor de autorizare la nivelul autorităţilor emitente 
din perspectiva aplicării principiului “Gândiţi mai 
întâi la scară mică” pentru identifi carea celor mai 
împovărătoare proceduri de autorizare şi aprobarea 
până la 31 mai a.c. a calendarului de eliminare a 
acestora;
•   promovarea proiectului de OUG pentru modifi ca-
rea şi completarea proiectului de OUG nr. 27/2003 
privind procedura autorizării tacite şi adoptarea de 
către Guvern până la data de 30 aprilie a.c.

Măsurile adoptate vizeaza următorul impact:
•   ameliorarea accesului pe piaţă al întreprinderilor 
prin utilizarea unor proceduri simplifi cate;
•  susţinerea implementării Directivei servicii nr. 
2006/123, având în vedere că cele 21 de proce-
duri de autorizare inventariate în 2008 se referă 
la simplifi carea administrativă cerută de directivă, 
respectiv pentru unele activităţi din construcţii, 
energie electrică şi gaze naturale, viticultură, trans-
porturi, turism;
•   dezvoltarea serviciilor de e-guvernare la nivelul 
întregii administraţii ca efect al implementării 
tacite.

Departamentul de afaceri europene (DAE) este 
coordonatorul naţional pentru implementarea 
PNR şi, în acest context, va trebui să urmărească 
îmbunătăţirea continuă a mediului de afaceri ca 
factor în încurajarea spiritului antreprenorial.

Această simplifi care vine ca răspuns la reco-
mandările specifi ce de ţară formulate de Comisia 
Europeană în Raportul strategic din 2007 şi 2008 
referitoare la îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Sursa: Guvernul României

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifi că 
(ANCS) a anunţat lansarea competiţiilor pentru 
proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare fi nan-
ţate prin POSCCE pentru:
Operaţiunea O.2.1.1 “Proiecte de CD în parte-
neriat între universităţi/institute de cercetare 
şi întreprinderi”

* termen de depunere: 3 martie - 4 iunie 2009
* buget alocat competiţiei: 430 mil lei.
* domenii de aplicare: energie, mediu, sănătate, 

agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, 
materiale, produse şi procese inovative.

* benefi ciari eligibili sunt întreprinderile care 
stabilesc cu organizaţiile de cercetare un acord de 
parteneriat pentru realizarea activităţilor de cerce-
tare-dezvoltare.

Operaţiunea O.2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel 
ştiinţifi c la care vor participa specialişti din 
străinătate„

* termen de depunere: martie - 11 iunie 2009
* buget alocat competiţiei: 120 mil lei.
* domenii de aplicare: energie, mediu, sănătate, 

agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, 
materiale, produse şi procese inovative, tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiei, biotehnologii, spaţiu si 
securitate.

* benefi ciari eligibili sunt instituţii de CD/uni-
versităţi sau întreprinderi şi conducători de proiect 
reprezentaţi de specialişti din străinătate angajaţi 
pe perioada de derulare a proiectului în instituţia 
gazdă.
Mai multe informaţii: www.mct.ro

Noi apeluri de depunere pentru 
proiectele de cercetare - dezvoltare 

şi inovare


