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EUROPE DIRECT: Term en u l d e în sc riere
la c on c u rsu l foto ”In vestNV - Proiec te
eu ropen e d in Regiu n ea d e NV” a fost
prelu n git
luni , 24 apr 2017, ora 12:19
Social

de MaraMedia

Peste 40 de proiecte si 80 de fotografii au fost
înscrise în Concursul foto ” InvestNV - Proiecte
europene din Regiunea de NV” , organizat de Fundația
CDIMM Maramures prin Centrul Europe Direct
Maramures, in cadrul Proiectului InvestNV.

EUROPE DIRECT: Termenul de înscriere la concursul foto ”InvestNV - Proiecte
europene din Regiunea de NV” a fost prelungit

termenul de transmitere a fotografiilor, pana pe 26 aprilie 2017.

Pentru a da posibilitatea factorilor care deruleaza
proiecte europene in Regiunea NV (institutii si firme din
judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu
Mare si Salaj) si doresc sa-si promoveze activitatile si
afacerile la nivel regional, a fost prleungit cu 2 zile

SOND A J D E OP INIE
Cine credeţi că poate fi
considerat "Maramureşeanul
anului 2016" pe baza faptelor
sale?
Ciprian Albu - baschetbalist
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Ioan Dunca - scriitor
budeştean la 92 de ani
0 comentarii

COMENTA RII

La sa u n c om en ta riu
nume

Adrian Hădean şi Nicolae
Tand - bucătari maramureşeni
Cristian Balaj - arbitru FIFA

*

*

mesaj

Lavinia Pop Coman - actriţă

email

Anişoara Gog - voluntar
Rotaract Sighet

site

Vasile Prodan - director
Mecanica SA

cod securitate

Vladimir Petruţ - primar
Cavnic

*

Richard Kovacs - consilier
local UDMR

Campurile marcate cu "*" sunt obligatorii

Gabriel Zetea - preşedintele
CJ Maramureş
Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.
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Moara lui Gelu

miercuri, 19 aprilie 2017

R eclam a

Comunicat de presa. Europe Direct Maramures.
Concurs de fotografie pentru promovarea proiectelor
europene de investitii din Regiunea de NV a
Transilvaniei

Buna ziua,
Va r eamintim ca pana pe 21 apr ilie, asteptam sa ne tr imiteti fotogr afii ale investitiilor
cu car e va mandr iti, pentr u Concur sul ”InvestNV - Pr oiecte eur opene de investitii in
Regiunea de Nor d Vest”, dedicat beneficiar ilor de pr oiecte de succes din cele sase
judete ale Regiunii NV: Bihor, Bistr ita-Nasaud, Cluj, Mar amur es, Salaj si Satu
Mar e.
Sectiuni:
- Dezvoltar e locala
- Dezvoltar ea afacer ilor Ca ur mar e a pr opuner ilor venite de la par ticipanti, ne puteti
tr imite fotogr afiile în for mat electr onic, cu mentiunea ca fisier ele sa nu fie mai mar i
de 4 MB. Tr ebuie doar sa completati For mlar ul de par ticipar e atasat si sa ne
tr imiteti o fotogr afie asa cum ar ata obiectivul inainte de pr oiect si o fotogr afie car e sa
ilustr eze r ezultatele pr oiectului de investitii finantat cu bani eur openi. Pr oiectele
tr ebuie sa fie der ulate/finalizate in per ioada 2012-2017. De tipar it ne vom ocupa noi!
Va r ugam sa ne sunati pentr u a confir ma tr imiter ea fotogr afiilor pr in email sau pr in
wetr ansfer.com
Detalii: http://eur opedir ect.cdimm.or g/investnv/a2-concur s-de-fotogr afie
Reatasam Invitatia si For umular ul de par ticipar e la concur sul foto.
Fiti la cur ent cu opor tunitatile de pr omovar e si finantar e a pr oiectelor major e de
investitii pr in Planul de Investitii pentr u Eur opa
(PIE): http://eur opedir ect.cdimm.or g/investnv/noutati-pie
Acesta este un mesaj transmis in liste de email cu beneficiari de proiecte din cele 6
judete ale Regiunii NV. Daca nu doriti sa mai primiti emailuri pe tema proiectelor de
investitii si a oportunitatilor de finantare prin PIE, va rugam sa ne comunicati.
Cu stima,Mar gar eta Capilnean,
Coor donator de pr oiect, Centr ul Eur ope Dir ect Mar amur es
Fundatia CDIMM Mar amur es
Bd. Tr aian 9/16, 430211 Baia Mar e
Tel/Fax: 0262.224870,222.409. Mobil: 0744.620103
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FORMULAR DE PARTICIPARE
CONCURS de fotografie
„ InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV”
organizat de Fundația CDIMM Maramureș prin Centrul Europe Direct Maramureş
Termen înscriere – 21 aprilie 2017
DATE DE IDENTIFICARE:

S tatistici

Beneficiar de proiect
Denumire completă:
Adresa:
Daily C alendar

Localitate:
JUDEȚ:
Forma de activitate (Public/Non-profit/Privat):

April 2017
Tu W Th

Domeniul de activitate:

Su

Website:
Tel/Fax:

2
9
16
23

Email:
Persoană de contact: Prenume și Nume/Tel mobil/Email/Funcția în organizație

M
3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

F

Sa
1
7 8
14 15
21 22
28 29

DATE DESPRE FOTOGRAFIILE ÎNSCRISE în concurs. Atenție: Puteți înscrie fotografii
S ite-uri prietene

pentru maxim 2 proiecte/beneficiar.

APSR

SECȚIUNE (Bifați secțiunea în care se încadrează proiectul):
1.

Secțiunea ” Dezvoltare locală”

ASSOC BM

2.

Secțiunea ” Dezvoltarea mediului de afaceri”

ActualMM
Actualitatea europeană în presa MM

DENUMIREA COMPLETĂ A PROIECTULUI:

Alternativa CA

Denumirea succintă a proiectului (așa cum este specificată pe fotografii):

Baia Mare

Programul de finanțare:

Bocancul Literar

Perioada de derulare a proiectului:

CJMM

Valoarea proiectului (Euro):

Confluente
Contemporanul

Foto 1: Lucrări finalizate, anul … / Lucrări în derulare, anul …

Doza24

Foto 2: Înainte de proiect, anul …
Scurtă

descriere

a

proiectului

EDU
(în

ce

constă

investiția;

beneficii

pentru

Ecreator

comunitate/organizație/firmă; locuri de muncă create; probleme rezolvate etc.) – maxim 7

Egophobia

rânduri

Exclusiv24
Faleze de piatra

Autorul fotografiei:

Gazeta de MM
DREPTURI DE AUTOR: Prin transmiterea acestui Formular, confirmați faptul că

Glasul

fotografiile înscrise în concurs:

Graiul MM



au drepturi de utilizare acordate beneficiarului de proiect; fotografiile sunt originale și
reflectă realitatea;



pot fi expuse/ reproduse în format tipărit sau electronic, de Centrul Europe Direct
Maramureș și Fundația CDIMM Maramureș, în scopuri necomerciale, cu specificarea
datelor de pe etichetă.

Gsp.ro
HCM BM
HCM Minaur MM
ISJMM
InfoMM
Informatia zilei MM

Termen d e tran smitere: vin eri, 21 ap rilie 2017

Jurnal MM
Jurnal sindical MM

Publicat de DRAGOS GELU la 05:47
+2 Recomandă acest material pe Google

Etichete: ”InvestNV - Proiecte europene de investitii in Regiunea de Nord Vest”, CED MM, concurs
de fotografii

Lumea Justitiei
Mediafax
Miresu Mare
Neuvoo.ro
Nord Literar

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu

Reteaua Literara
Revista Luceafarul
Romania Literara
Rugby BM
SLIMM
Slova crestina
SportNews
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InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea de Nord-Vest

InvestNV – Oportunități europene pentru Regiunea
de Nord-Vest
Noutăţi

11 Aprilie 2017

dimensiunea fontului 

Coordonate economice
Demografie
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Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş, iniţiatorul proiectului ”InvestNV – Oportunități europene
pentru Regiunea de Nord-Vest”, în cooperare cu Consiliul Judeţean Maramureş vă invită să participaţi la evenimentele proiectului:
Concursul de fotografie ” InvestNV – Proiecte europene de investiții în Regiunea de NV” , dedicat beneficiarilor de proiecte
europene de investiții din Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
Forumul regional de investiții ” InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea de NV” , organizat de Fundația CDIMM
Maramureș - structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, la Hotel Mara Baia Mare - 30 mai 2017, ora 10.30.
Dezbaterea ” Planul de Investiții pentru Europa și viitorul Uniunii Europene” organizată de Fundația CDIMM Maramureș structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș, la Hotel Mara Baia Mare, Sala Onyx - 15 iunie 2017, ora 11.00.
Moderator: Ovidiu Nahoi, Director RFI România.
Proiectul are ca obiectiv creșterea gradului de cunoaștere și apreciere în rândul cetățenilor și al mediului de afaceri din Regiunea de
Nord-Vest, față de prioritățile și acțiunile Uniunii Europene pentru creștere economică și creare de locuri de muncă (inclusiv Planul de
Investiții pentru Europa - PIE) și față de beneficiile proiectelor europene pentru comunitate.

GAL-uri
ADI-uri

Îmi place

Distribuie

1

0

DESCARCĂ ATAŞAMENTE:

INFORMAȚII UTILE

Formularul de participare

Invitaţia pentru concursul de fotografie

Piete si targuri
Spitale

Mai multe din această categorie:

« Activități desfășurate la Biblioteca Județeană Petre Dulfu în perioada 10 - 14 aprilie 2017

Institutii de invatamant
Mass - media
Programul de transport
2014 - 2019
Telefoane Utile
Consumatori

LINKURI UTILE

Președintia României

Institutia Prefectului Judetul Maramures

Parlamentul României

Primaria Baia Mare

Guvernul României

APM Maramures

Ministerul Fondurilor Europene

Agentia de Management Energetic
Maramures
AICJMM

SUNTEM PREZENȚI PE
Facebook
Youtube

ADR Nord-Vest
Autoritatea Națională Protecția
Consumatorilor

UNCJR

Harta interactivă detaliată a Europei

MaramuresInfoTurism

Mersul trenurilor

Pensiuni din Maramureș

Coduri poștale

Web Design DiaStudio

Concurs de fotogra䈅e pentru proiecte de succes
De Graiul Maramureşului - 8 aprilie 2017

Se fac înscrieri pentru un concurs foto care are ca temă „proiectele europene de investiții în Regiunea de
Nord-Vest”. Competiția este organizată de Fundația CDIMM Maramureș, structura gazdă a Centrului
Europe Direct Maramureș. Concursul este dedicat beneficiarilor de proiecte europene de investiții din
Regiunea de NV, din cele șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare.
Concursul de fotografie se va desfășura pe două secțiuni: Secțiunea I – Dezvoltare locală. Domenii:
infrastructură, educație, sănătate, promovarea turismului, cultură, mediu etc.; Secțiunea II –
Dezvoltarea mediului de afaceri. Domenii: industrie, agricultură, turism, cercetare, industrii creative,
formare profesională, sprijin pentru afaceri etc. Rezultatele și impactul Proiectului vor fi ilustrate prin 2
fotografii relevante, poziționate/tipărite/lipite pe un carton format A3. Proiectele de investiții ilustrate
trebuie să fie derulate prin fonduri europene, în perioada 2012-2017. În cazuri speciale, se pot accepta fotografii ale unor proiecte de investiții cu
finanțare guvernamentală (dacă nu s-au derulat finanțări europene relevante). Un beneficiar poate transmite fotografii pentru cel mult două proiecte
derulate în perioada 2012-2017. Fotografiile pot fi trimise până în data de 21 aprilie 2017. Expoziția și votarea de către public se va face în 30 mai, la
Forumul regional de investiții ”InvestNV – Proiecte și parteneriate pentru Regiunea NV” – Baia Mare, iar votarea online se va derula în intervalul 1
mai-1 iunie. Premierea și expoziția fotografiilor câștigătoare este programată pentru data de 15 iunie 2017, la Dezbaterea ”InvestNV – Planul de
Investiții pentru Europa” – Baia Mare. Lucrările înscrise în concurs vor fi postate până pe 1 mai 2017, pe Website-ul Centrului Europe Direct
Maramureș, în secțiunea Proiectului InvestNV și pe Pagina de Facebook. Vor fi acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 2 secțiuni ale
Concursului, atât pentru categoria ”on-line”, cât și pentru votul de la Forum – categoria ”Public”. Toți participanții vor primi diplome de participare la
concurs.

