Propunere de parteneriat în domeniul sănătăţii

Municipalitatea Kǿge din Danemarca caută parteneri pentru
un proiect ce urmează să fie depus ca aplicaţie în cadrul cererii
programului european „Health”, acţiunea 4.2.1.1”Addressing chronic
dieseases and promoting healthy ageing across the lifecycle”
Obiectivele proiectului:
- Promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a activităţilor fizice
pentru persoanele de peste 65 de ani;
- Încurajarea unei cooperări inovatoare între autoritatea
publică şi societatea civilă.
Data limită de depunere: 22 martie 2013
Contact pentru detalii şi parteneriat: Eric Van Leenen, Tel: +45
24 76 41 11, eric.van.leenen@koege.dk.
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniul sănătăţii

Watford YMCA – Organizaţie care oferă servicii pentru
comunitate – din East of England (Marea Britanie) caută parteneri
europeni pentru un proiect de reabilitare pentru cei care au suferit
atacuri cerebrale, în vederea obţinerii unei cofinanţări prin programul
„Health”.
Obiectivele proiectului:
- Schimbul de experienţă şi activităţi cu supravieţuitorii unor
astfel de accidente vasculare;
- Crearea şi testarea unui toolkit care să faciliteze reabilitarea,
extinderea bunelor practici la nivel european;
- Ajutor pentru supravieţuitori - pentru o mai bună informare
privind riscurile repetării unui accident vascular cerebral.
Data limită de manifestarea interesului: 20 februarie 2013
Contact

pentru

detalii

şi

parteneriat:

Kerryn

Rhodes-

Chamberlin, Community Sport and Health Development Manager la
Watford WMCA, Tel: +44 17 27 73 15 40, Mob: 44 77 68 03 57 30,
kerrynrhodes-chamberlin@watfordymca.com.
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniul educaţie/formare

Agenţia Strategică pentru Mediu – ECOMIMESIS - din Sevilia
(regiunea Andaluzia, Spania) caută de urgenţă parteneri pentru un
proiect Comenius Regio, Programul Lifelong Learning.
Titlul proiectului: „ONLINE TRAINING COURSE FOR TEACHER ON
CLIMATE CHANGE”.
Autorităţile locale şi regionale sunt direct eligibile pentru Comenius
Regio.
Data limită de depunere a aplicaţiei: 21 februarie 2013.
Contact

pentru

detalii

şi

parteneriat:

Daniel

J.

Garcia

Hernandez,Coordinador – Delegacion de Sevilla, Tel: +34 679 961 705,
djgarcia@comimesis.com .
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniul educaţie/formare

Institutul Insulelor Baleare pentru Locuinţe (Spania) – entitate
publică aflată sub coordonarea Ministerului Regional pentru Agricultură,
Mediu şi Teritoriu – caută parteneri europeni interesaţi să participe la un
proiect ce urmează să fie depus pentru cofinanţare prin cererea
deschisă a programului „Intelligent Energy Europe” .
Titlul proiectului: „Consumer integration în refur bishment of
existing social housig buildings towards NZEB through self-built systems
using low water consumption local plants ”.
Proiectul propune transformarea locuinţelor sociale existente în
clădiri cu consum redus de energie.
Data limită de manifestarea interesului de parteneriat: 28
februarie 2013
Data limită de depunere a aplicaţiei: 8 mai 2013.
Contact pentru
coliver@ibavi.caib.es.

detalii

şi

parteneriat:

Carles

Oliver,

Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propuneri de parteneriat în domeniul
energiei inteligente

Ireland’Border Regional Authority caută parteneri europeni care
doresc să fie coordonatori pentru 2 proiecte ce urmează a fi depuse
pentru cofinanţare prin cerere deschisă a programului Intelligent
Energy Europe.
Proiectul 1: ”Uptake of Renewable Energy in Border Regions:
Identify and quantify the uptake of renewable energy options”- va
aborda contribuţia locală şi regională la îndeplinirea obiectivelor
naţionale privind energia regenerabilă şi schimbarea climatică
(Intelligent Energy Europe – Integrated Iniţiatives).
Proiectul 2: „Development of Greenways to encourage modal shift
within and between key settlements” – propune îmbunătăţirea
ofertei tipurilor de transport (în mod ideal, în context
transfrontalier), reducând dependenţa faţă de automobilul privat,
încurajând şi permiţând transferul modal (Intelligent Energy
Europe - STEER).
Cele două proiecte vor fi înscrise în subprogramele: „Integrated
Initiatives” (Local Energy Leadership) şi „STEER” (energy in
transport).
Data limită de depunere: 21 februarie 2013
Contact pentru detalii şi parteneriat:
Tel: 00353-49-4362600, olivehannigan@border.ie.

Olive

Hannigan,

Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniile educaţie şi formare

„Lycée

Desaix”

,

şcoala

profesională

specializată

în

marochinărie, din Saint-Eloy-les Mines, regiunea franceză Auvergne,
doreşte să fie partener în proiecte de mobilitate care sunt axate pe modă
şi marochinărie.
Proiectul se adresează elevilor care fac cursuri de 3 ani pentru a
participa la bacalaureatul profesional (diploma profesională pentru 18
ani). Şcoala are parteneriate cu clase de lux din industria modei precum
Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Chapal şi alţi artizani unde elevii îşi
efectuează stagiile de practică. Se colaborează şi cu o şcoală de meserii
şi artizanat din Marea Britanie.
Contact pentru detalii şi parteneriat: Marie-Jose Tawil-Pebreuil,
marie-jose.tawil@ac-clermont.fr.
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniul energiei

University Campus Suffolk (Marea Britanie) caută parteneri
pentru un proiect ce va fi depus ca aplicaţie la cererea deschisă a
programului „Intelligent Energy Europe”.
Titlul proiectului: „Energy Saving Champions in SMEs”
Obiectivele proiectului:
- Sprijinirea IMM-urilor în vederea conştientizării de către
acestea a consumului de energie şi gestiunea legată de
acest aspect;
- Abordarea simplificată a gestiunii energiei aliniată la ISO
50001.
Data limită de manifestarea interesului pentru colaborare: 28
februarie 2013
Data limită de depunere a aplicaţiei: 8 mai 2013.
Contact pentru detalii şi parteneriat: Dr. Will Thomas, Tel:
+441473338631, w.thomas@ucs.ac.uk .
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniul energiei inteligente

Agenţia pentru Mediu şi Apă din Andaluzia (Spania) caută
parteneri pentru o propunere de proiect ce urmează să fie depusă ca
aplicaţie la cererea de proiecte 2013 a programului „Intelligent Energy
Europe” măsura „Integrated initiatives – Local leadership”. Agenţia este
o instituţie publică sub responsabilitatea Ministerului Regional
Andaluzian pentru Agricultură, Pescuit şi Mediu şi asigură seviciile de
mediu şi apă în regiune.
Proiectul propune un schimb de experienţe cu alte regiuni privind
implementarea Planurilor de Acţiune pentru Energie Sustenebilă
(SEAP).
Principalele obiective sunt:
- Lansarea unei reţele în care membrii acesteia să contribuie cu
punctele lor tari în anumite sectoare strategice ale SEAP;
- Transfer de cunoştiinţe către reţea şi schimb de bune practici şi
metodologii pentru îmbunătăţirea liniilor strategice;
- Implementarea unui mecanism care să măsoare într-o manieră
clară şi cuantificabilă angajamentele de reducere asumate în
SEAP.
Sunt căutate localităţi care au semnat „ the Convenat of Mayors”,
carte sprijină structuri, organisme publice sau companii cu expertiză în
măsurarea impactului acţiunilor sustenabile.
Data limită de manifestare a interesului: 4 martie 2013.
Contact: pentru detalii şi parteneriat: Francisco Solano Cobos
Ruiz, Tel: +34 95 504 46 80, fcobos@agenciamedioambienteyagua.es
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Propunere de parteneriat în domeniul energiei inteligente

Municipalitatea Kǿge, regiunea Zealand din Danemarca,
doreşte să participe într-un consortium european conceput pentru
aplicare spre cofinanţare prin prioritatea STEER a Programului
„Intelligent Energy Europe ”.
Localitatea Kǿge s-a angajat să lanseze facilităţi „Park & Ride”
pentru a încuraja transferul modal spre transportul public şi este
interesată de proiecte care au la bază bune practici şi cunoştiinţe spre o
implementare cu succes a acestei iniţiative.
Data limită pentru manifestarea interesului: 8 martie 2013
Data limită de depunere a proiectului: 8 mai 2013

Contact pentru detalii şi manifestarea interesului: Eric Van
Leenen, Tel: +45 24 76 41 11, eric.van.leenen@koege.dk.
Menţionăm că, pe site-ul: www.uncjr.or, sunt postate, la rubrica
„Finanţări europene”, detalii privind cererile de proiecte la care se va
depune aplicaţia de mai sus.

Looking for partners
Project
Organisation

„European Perspectives on Green Economy“
International Network for European Studies e.V. (INES) www.inesonline.eu

Contacts

Katharina Ewert (k.ewert@ines-online.eu), Vice Chair
Tina Kortsch (t.kortsch@ines-online.eu), Chair

Timeframe

Funding application deadline 01/05/2013, Project start between
01/08/2013 and 31/01/2014

Funding by

Application for funding under Youth in Action 1.3 – Youth Democracy
Projects

Working
Languages

English, (German)

Project Language

English

Looking for:

An organisation based in an EU Member State (not Germany), which
is:
- a non-profit or non-governmental organisation;
- a local, regional public body;
- an informal group of young people;

Project
Description

Environmental issues are currently of vital importance for human
society. Not only in terms of its protection and preservation but, since a
couple of years, also as a significant economic factor. It is widely
acknowledged that a green economy – the interplay between economy,
environment and social matters – constitutes a recent trend towards a
sustainable development of society. How does the transition of society
and economy proceed? What efforts are made by governments,
organizations and the economic sector? What are the consequences and
implications of striking this new path? What is the role of each
individual in this process?
During a five-day seminar in Brussels the International Network for
European Studies e.V. (INES) would like to find answers to these and
other interesting questions while focusing mainly on Europe and its
implementation of a green economy. In particular, we would like to
focus on the socio-economic aspects of Green Economy. Lectures,
group work and discussions will offer the internationally mixed
participants insights into three different spheres of this concept:
economy, politics (EU) and civil society.
In the realization of the seminar, we would like to involve actors from
different backgrounds, i.e. NGOs, European Institutions, academic
institutions, as well as political parties. However, the participants
should also get actively involved through interactive workshops;
specifically we want to ensure that participants are enabled to form an
objective opinion on the issues in the course of the seminar.

