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# 1. Proiecte depuse în ianuarie – februarie 2013

 StartIN-Addressing the entrepreneurial challenge in prison
Data depunerii: 31 ianuarie 2013
Aplicant: Fundacion Acción Social, Educación y Tiempo Libre. ESPLAI (Spania)
Parteneri: Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y SOC (ES),
Fundajca Slawek (PL), Crime Prevention Fund – IGA Foundation (BG), ACDC (RO),
Frauen Computer Zentrum Berlin e.V. (DE)
Descriere: proiectul a fost depus în cadrul programului LLP Leonardo da Vinci.
Proiectul are scopul de a contribui la introducerea în cadrul închisorilor a unui tutore,
care să îi îndrume pe deţinuţii cu interese în domeniul antreprenorial.

 ICT for Adult Education
Data depunerii: 31 ianuarie 2013
Aplicant: University of Glasgow (Marea Britanie)
Parteneri: WYG savjetovanje d.o.o. (Croaţia), Department of Computer and Systems
Sciences (DSV) of the University of Stockholm (Suedia), Palmenia Centre for
Continuing Education, University of Helsinki (Finlanda), AVO-Bell Language and
Examination Centre (Bulgaria), ACDC (România), Scientific and Research Association
for Art, Cultural-Educational programmes and Technology EPEKA (Slovenia).
Descriere: proiectul a fost depus în cadrul programului LLP Grundtvig Multilateral.
Proiectul are ca scop dezvoltarea de instrumente TIC pentru a promova necesitatea
educaţiei permanente în rândul adulţilor dezavantajaţi.

 Community Mentoring for Social Inclusion
Data depunerii: 21 februarie 2013
Aplicant: Kaleidoscope Enterprise Limited (Marea Britanie)
Parteneri: ACDC (România), SĠVAS ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜLÜĞÜ (Turcia), OZ
ZIPS (Slovacia), Inspectoratul ġcolar al Judeţului Teleorman (România), KILCOOLEY
WOMEN'S EDUCATION AND DEVELOPMENT GROUP (Marea Britanie-Irlanda de
Nord)
Descriere: proiectul a fost depus în cadrul programului LLP Grundtvig Partnerships.
Scopul proiectului este de a crea un parteneriat între diverse organizaţii din Europa
care au ca domeniu de activitate furnizarea de programe educaţionale comunitare
menite să ajute persoanele dezavantajate/vulnerabile pentru a le spori încrederea în
sine Ģi pentru a-Ģi depăĢi limitele.
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 Semantic wEB Application
Data depunerii: 21 februarie 2013
Aplicant: Municipality of Lecce (Italia)
Parteneri: Studio Legale Serago (Italia), Katholieke Hogeschool Limburg (Belgia), ET
DANIELA KRASTEVA-SIMONI (Bulgaria), Liga za prevenciju ovisnosti (Croaţia), The
Italian Chamber of Commerce and Trade in Poland (Poland), ACDC (Romania),
PATRAS SCIENCE PARK S.A. (Grecia), SOLTEL IT Software SL (Spania), Niğde Ġl Milli
Eğitim Müdürlüğü (Turcia)
Descriere: Proiectul a fost depus în cadrul programului LLP Leonardo da Vinci
Partnerships. Scopul proiectului este de a transmite avantajele Ģi aplicabilitatea
tehnologiei semantice pentru a permite interconectarea tuturor tipologiilor de
utilizatori în sectoarele în care îĢi desfăĢoară activitatea, cu scopul de a obţine calitate
maximă într-un mod rapid Ģi personalizat.

Îi mulţumim, pe această cale, doamnei Lorena Stoica deoarece ne-a recomandat
organizaţiei care a depus acest proiect.

 Academia de Leadership ”Tinerii cetățeni activi de azi – Liderii de mâine”
Data depunerii: 27 februarie 2013
Aplicant: Asociaţia ACDC
Descriere: Proiectul abordează problema lipsei de implicare a tinerilor în viaţa
comunităţii lor datorită unei precare educații în domeniul civic și practicilor
democratice pe de o parte, dar și datorită neîncrederii în faptul că ei pot schimba
pozitiv politicile publice de dezvoltare locală. Prin proiectul de faţă ne propunem
educarea tinerilor cu iniţiativă din 7 comunităţi (Cacica, Calafindești, Valea Moldovei,
Arbore, Iaslovăt, Sucevița, Grămești) din zona de Nord Est, pe baza unui
interviu/chestionar prin care ei identifică o problemă de interes public a comunității
ce o consideră prioritară și doresc să fie rezolvată în viitorul apropiat.

#2. Noi activităţi în cadrul proiectului RAISE4 e-Inclusion
În perioada 29-30 ianuarie 2013 a avut
loc în Barcelona sesiunea de training
pentru referenţii naţionali în cadrul
proiectului Reinforcing the Attractiveness,
Impact and Skills of e-facilitators for eInclusion, fiind organizat de partenerul
nostru spaniol, Fundacion ESPLAI.
Participanţii la training au fost instruiţi
cum să creeze Ģi să administreze o
platformă Moodle, un instrument util
pentru e-learning.
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Proiectul Reinforcing the Attractiveness, Impact and Skills of e-Facilitators for eInclusion este un proiect european în cadrul căruia Asociaţia ACDC este partener
împreună cu alte 5 organizaţii
din Europa
(Institut National de
Formation et de Recherche
sur l'Education Permanente Franţa, Associazione
Recreativa e Culturale
Italiana - Italia, Fundacion
Esplai - Spania, Foundation
pour le
Développement de
l'Education
Permanente
Elveţia, Actions Intégrées de
Développement asbl - Belgia).
Împreună,
încercăm
să
susţinem
activitatea
efacilitatorilor care sprijină
persoanele cele mai vulnerabile Ģi „deconectate”, să utilizeze instrumentele TIC. Pentru
aceasta, partenerii din cadrul acestui proiect intenţionează să propună în anul 2013 o
serie de cursuri online pentru e-facilitatori.
Pe această cale, vă reamintim de necesitatea completării chestionarului transmis,
care ne va ajuta să propunem cursuri de calitate adaptate la nevoile lor. Astfel, vă
rugăm să ne transmiteţi chestionarul completat de dumneavoastră Ģi, de asemenea,
să îl trimiteţi Ģi altor 5-10 e-facilitatori: manageri PAPI, bibliotecari, profesori, angajaţi
APL cu atribuţii în informarea populaţiei.
Pentru mai multe detalii despre proiect: www.raise4einclusion.eu

#3. Oportunităţi de finanţare
 Apeluri noi lansate în cadrul POSDRU
AM POSDRU pregăteĢte deschiderea în perioada martie-aprilie 2013 a trei noi
sesiuni de depunere de proiecte, în cadrul următoarelor linii de finanţare:
o 5.1. Dezvoltarea Ģi implementarea măsurilor active de ocupare
o 5.2. Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea
ce priveĢte dezvoltarea resurselor umane Ģi ocuparea forţei de muncă
o 6.1. Dezvoltarea economiei sociale
Precizăm, de asemenea, că au fost publicate spre consultare schiţele Ghidului
Solicitantului pentru:
o DMI 2.1. Tranziţia de la Ģcoală la viaţă activă – cerere de propuneri de tip
strategic
o DMI 2.1. Tranziţia de la Ģcoală la viaţă activă – cerere de propuneri de tip
grant
o DMI 2.3. Acces Ģi participare la formare profesională continuă – cerere de
propuneri de tip strategic
Pentru mai multe detalii:
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12549
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 Granturi norvegiene pentru sprijinirea întreprinderilor ecologice
Pe 12 martie 2013 va fi lansat oficial Programul de granturi norvegiene „Inovare
în industria verde”, ce are ca scop sporirea competitivităţii întreprinderilor
ecologice, sprijinirea ecologizării intreprinderilor noi Ģi existente, inovare în
domeniul protecţiei mediului.
Pentru mai multe detalii:
http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=Stiri&eID=12541

#4. Anul european al cetăţenilor 2013
Anul european al cetăţenilor
2013 va aduce în prim-plan
drepturile
care
le
revin,
automat, tuturor locuitorilor
Uniunii Europene, în calitate de
cetăţeni ai acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni beneficiază
de aceste drepturi în viaţa de fiecare zi, iar avantajele pe care le conferă acestea
se răsfrâng Ģi asupra economiei UE.
Anul european va încuraja dialogul dintre toate nivelurile administraţiei
publice, societatea civilă Ģi întreprinderi, pentru a înţelege cum vă doriţi
dumneavoastră, cetăţenii, să arate UE în 2020, din perspectiva drepturilor, a
politicilor Ģi a guvernanţei.
Pentru mai multe detalii: http://europa.eu/citizens-2013/ro/home

06 martie 2013
Concept: Petru Vasile Gafiuc, preĢedinte ACDC România
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