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O şansă pentru fiecare
Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a participat activ la evenimentele derulate
de Primăria şi Consiliul Local Pucioasa, Biblioteca Orăşenească „Gh.N.Costescu
Pucioasa”, Centrul Cultural „I.Al.Brătescu Voineşti” şi instituŃii educative din nordul
judeŃului nostru în cadrul Festivalului „EducaŃia – o şansă pentru fiecare”
desfăşurat în perioada 16 – 17 noiembrie 2011. Dacă prima zi a fost decidată
măsurării măiestriei copiilor şi tinerilor în diferite domenii, precum muzica,
dansul, îndemânările practice, cea de a doua zi a fost dedicată prezentării ofertei
educaŃionale locale, regionale, naŃionale dar şi la nivel european. De această dată,
organizatorii evenimentului au vizitat şcoli din oraşul Pucioasa în efortul lor de a
prezenta cat mai aproape de cei interesaŃi oportunităŃile oferite de UE nouă tuturor.
Astfel, gazdele echipei au fost Şcoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul şi Şcoala

Elena Donici Cantacuzino.
Cu această ocazie, elevii şi cadrele didactice prezente la acŃiune au înŃeles cât
de benefic este un centru precum EUROPE DIRECT pentru comunitate. Acesta le
oferă un sprijin important în conştientizarea oportunităŃilor şi politicilor susŃinute de
Uniunea Europeană.

De asemenea, copiii au participat la o prezentare despre ce înseamnă să fii un
adevărat cetăŃean european şi nu un simplu european. Cu toŃii s-au implicat
entuziasmaŃi în discuŃie şi au avut multe întrebări pentru lectori, dorind să înveŃe cât
mai multe despre subiectele discutate.
2

EUROPE DIRECT TÂRGOVIŞTE INFO BULETIN an III, nr. 11, noiembrie 2011

Echipa EUROPE DIRECT le-a oferit elevilor materiale informative pe care le vor
putea folosi şi în alte contexte. Li s-a prezentat site-ul centrului european, unde vor
putea găsi mult mai multe informaŃii despre activităŃile EUROPE DIRECT şi toate
datele de care au nevoie pentru a înŃelege cât mai bine fenomenul numit UNIUNEA
EUROPEANĂ, fiind invitaŃi să participe la un program de voluntariat atunci când se
vor simŃi pregătiŃi.
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Priorităţi Europe Direct pentru 2012
Centrele EUROPE DIRECT sunt primul loc unde cetățenii europeni ar merge
pentru a se informa despre un anumit subiect al Uniunii Europene. Facilitățile puse
la dispoziție și personalul bine pegătit al acestora le oferă oamenilor încredere și
siguranța că aici vor primi răspuns la toate întrebările.
Întotdeauna este loc și de mai bine, așa că rețeaua EUROPE DIRECT s-a
reunit în perioada 6-8 noiembrie 2011 în Malta pentru a pune la punct strategia de
lucru pentru anul 2012, posibile colaborări între instituții și alți actori europeni,
precum și pentru a contura viitoarea generație de centre de informare europeană.
Scopul adunării generale a fost acela de a se asigura că prioritățile politice ale
Comisiei Europene sunt incluse în programul de lucru al centrelor EUROPE DIRECT
în 2012, precum și îmbunătățirea relației și a colaborării cu principalele foruri ale
Uniunii – Parlamentul European, Comitetul European al regiunilor, Comitetul
European Economic și Social, ș.a.
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Cu această ocazie, participanții, reprezentanți ai centrelor EUROPE DIRECT
din toată Europa, au fost invitați să reflecteze asupra metodelor de îmbunătățire a
comunicării dintre ei, precum și metode de atragere a tinerilor către voluntariat în
cadrul proiectului european. Împărtășirea experienței a fost un punct important pe
ordinea de zi, întrucât în perioada menționată s-a dat startul pregătirii noii generații
EUROPE DIRECT, care va debuta în 2013.
Nu în ultimul rând, în cadrul grupurilor de discuție s-a realizat și un filmuleț
de prezentare al rețelei europene de informare și comunicare, spot care se
regăsește și pe site-ul EUROPE DIRECT Târgoviște – www.edtargoviste.ro, prezent
la această întâlnire prin reprezentanŃii săi Carmen Vădan – coordinator evenimente
externe şi VlăduŃ Andreescu – manager al centrului menŃionat. Astfel, responsabilii
au bifat încă o reușită prin organizarea acestui eveniment.
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Pământul mâine. Tinerii vorbesc!
Dezvoltarea durabilă este un subiect de actualitate al societății moderne.
Factorii de decizie ai societății civile se implică din ce în ce mai mult pentru ca toți
cetățenii, și în special tinerii, să cunoască ce implică acest fenomen.

Pentru a se alătura eforturilor ONG-urilor din lumea întreagă, Asociația Tineri
pentru Europa de Mâine Târgoviște împreună cu Centrul EUROPE DIRECT
Târgovişte au organizat sâmbătă, 19 noiembrie 2011, prima activitate din cadrul
proiectului inițiat la nivel mondial intitulat Pământul mâine. Tinerii vorbesc.
Astfel, voluntarii EUROPE DIRECT au participat alături de elevi şi cadre didactice de
la şcoli din judeŃ, precum şi tineri din cadrul Centrului de Reeducare Minori Găești la
o serie de ateliere de lucru, iar rezultatul acestora va fi promovat în toată lumea.
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Informare europeană în biblioteci
Campania ORA DE INFORMARE EUROPEANĂ derulată de Centrul EUROPE
DIRECT Târgovişte în şcolile şi bibliotecile judeŃului, atât în mediul urban cât şi în
mediul rural a ajuns în data de 18 noiembrie la Biblioteca Orăşenească „Aurel
Iordache” Găeşti. Această activitate presupune pregătirea de materiale informative,
prezentări în Power Point a unor teme de interes european, realizate lunar de echipa
centrului sprijinită de tinerii-voluntari.
Centrul metodic Găeşti - zona a III-a – derulat în partea a doua a Zilelor
Bibliotecii, a însemnat un atelier de lucru cu bibliotecarii din localităŃile: Găeşti,
Cobia, Crângurile, Dragodana, Gura Foii, Hulubeşti, Ludeşti, Mătăsaru, Mogoşani,
Morteni, Petreşti, RăscăieŃi, Şelaru, Ulieşti, Valea Mare, Vişina.
Bibliotecarii prezenŃi au fost învăŃaŃi cum să acceseze biblioteca Comisiei
Europene prin intermediul website-ului www.eubookshop.eu care oferă gratuit
exemplare din materialele informative, lucrările, manualele şi cărŃile aflate aici, şi
toate acestea pentru a asigura acces liber tuturor cetăŃenilor la oricare dintre
domeniile de activitate ale instituŃiilor Uniunii Europene, asigurând totodată
posibilitatea de a oferi servicii noi bibliotecilor de oriunde.
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Promovarea antreprenoriatului
Tinerii care doresc să-şi înceapă propria afacere sunt, de cele mai multe ori,
descurajaŃi de birocraŃia excesivă şi de lipsa informaŃiilor venind din partea unor
autorităŃi competente în acest domeniu. Astfel, multe idei bune rămân doar idei,
deşi materializarea lor ar putea contribui la progresul comunităŃii.

Pentru a veni în sprijinul lor, pentru a contribui la crearea a noi locuri de muncă
şi a dezvoltării mediului antreprenorial, Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a
organizat în data de 30 noiembrie 2011 un seminar cu tema Vreau să-mi deschid o
firmă! AcŃiunea a fost realizată în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi
Mărci, Autoritatea NaŃională pentru Cercetare ŞtiinŃifică – Biroul Regional SudMuntenia, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii şi CooperaŃie Ploieşti,
AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit-DâmboviŃa, Colegiul Economic
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Ion Ghica, Centrul de Consiliere în Carieră, Şcoala cu clasele I-VIII Dărmăneşti,
Grupul Şcolar Industrial Aurel Rainu Fieni şi AsociaŃia Târgovişte spre Europa.
ReprezentanŃi ai instituŃiilor menŃionate au susŃinut prezentări menite să
trezească spiritul antreprenorial al participanŃilor şi să vină în sprijinul lor, oferindu-le
şi materiale informative. Tinerii au aflat despre cum îşi pot proteja designul mărcii,
au urmărit ideile de afaceri ale celor care au pornit déjà pe acest drum şi au
participat la simularea deschiderii unei firme în cadrul Colegiului Economic Ion
Ghica. La final, s-au prezentat sursele de finanŃare pe care tinerii cu iniŃiativă le pot
accesa.
Evenimetul s-a încheiat prin discuŃii pe baza celor prezantate. Publicul a avut
multe intrebări pentru lectori, dorind să afle cât mai multe. La prezentare au
participat şi bibliotecari din bibliotecil comunale din judeŃ, care vor disemina
informaŃiile către ceilalŃi membrii ai comunităŃii. Organizatorii speră ca, după
participarea la acest eveniment, numărul tinerilor antreprenori să crescă.
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de Denisa SIMA
Sărbătorile, fie ele de Crăciun, fie Pascale, au fost, sunt și vor fi întotdeauna
un prilej de bucurie pentru noi, o șansă să fim mai buni și să îi ajutăm pe ceilalŃi.
În cadrul acestor sărbători, spectacolele umanitare aproape că au devenit tradiŃii
pentru voluntarii Centrului Europe Direct Târgoviște.
Ziua de 21 decembrie 2010 a găzduit și de această dată spectacolul umanitar
cu tema Cum petrec de Crăciun popoarele Europei. Acest eveniment s-a desfășurat
la Clubul StudenŃilor găzduind nu mai puŃin de 400 de persoane. Scopul principal al
manifestării a fost adunarea de fonduri pentru construirea unei biserici în incinta
Penitenciarului Mărgineni dar au primit sprijin şi cei de la Şcoala Specială din
Târgovişte şi copii proveniŃi din familii cu posibilităŃi materiale reduse.
Programul artistic a fost susŃinut de artiști locali sau proveniŃi din diferite
instituŃii de învăŃământ. Tinerii de la Centrul de Reeducare Minori Găești nu au fost
excluși, ei au susŃinut un mini – recital de colinde iar drept răsplată au primit daruri
specifice Crăciunului. Publicul a aplaudat grupul de copii făcându-i să se simtă în
sânul unei mari familii calde și iubitoare.
A trecut și sărbătoarea Crăciunului și iată-ne in luna aprilie când voluntarii de
la Targoviște pregătesc o altă surpriză cetăŃenilor : Spectacolul Umanitar „Carte fără
frontiere”.
În data de 20 aprilie 2011 se desfășoară această activitate cu ocazia Sfintelor
Sărbători Pascale. De această data tema a fost Tărgoviște – Castellon Carte fără
frontiere, având ca scop o donaŃie de cărŃi pentru românii din Spania.
Această temă a atras foarte mulŃi oameni care au donat bucuroși cărŃi atât
înainte de spectacol cu câteva zile, poate câteva ore, cât și în timpul spectacolului.
Astfel viitoarea biblioteca a prins viaŃă crescând în volum..
Partea artistică a fost susŃinută de trupe precum SuprreM, Corul Centrului de
Reeducare Găești, FormaŃia Penitenciarului Mărgineni, Corul Penitenciarului Târgșor,
Ansamblul ONIRO al ComunităŃii elene din Târgoviște, Ansamblul ZAEDNO al
AsociaŃiei bulgarilor din Târgoviște, Școala Micilor Vedete și alŃii. Totodată, voluntarii
Centrului Europe Direct impreună cu persoane private de libertate au confectionat
produse handmade și au realizat o foarte frumoasă expoziŃie cu acestea. Obiectele
puteau fi atât admirate cât și cumpărate.
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Nici anul acesta nu trece neobservat și auzim din nou de Voluntariatul Europe
Direct care pregătesc un alt spectacol, o altă surpriză poate mai frumoasă decât
celelalte.
De această dată evenimentul se numește European Christmas Tree Decoration
Exchange și vizează realizarea și schimbul de podoabe pentru Pomul de Crăciun
lansat de Centrul Europe Direct Llangollen din Marea Britanie, acesta se va
desfășura până la sfârșitul anului 2011.
Voluntariatul Targoviște a primit decoraŃii de la instituŃiile înscrise în program,
iar o parte din ele sunt destinate realizării pomului de Craciun și demarării unui
spectacol umanitar, în colaborare cu instituŃiile înscrise în proiect.
Copiii din școli, în special cei din ciclul primar, sunt încurajaŃi să lucreze astfel
de podoabe. Fiecare școală implicată va realiza ornamente pentru pomul de Craciun
și va trimite câte un pachet fiecărei școli din UE implicate în proiect, acestea din
urmă vor face același lucru. Astfel, toate școlile participante vor trimite câte un
pachet fiecărei instituŃii partenere și va primi un pachet de la fiecare dintre acestea.
Anul trecut s-a realizat cel mai mare schimb, având un număr foarte mare de
centre participante și 130 de școli. Așteptăm cu nerăbdare rezultatele evenimentului
de anul acesta. Spor la treaba!
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Focus:
BRUXELLES

Rubrică alcătuită de

VlăduŃ ANDREESCU
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Dreptul la un proces echitabil
Parlamentului European şi Consiliul au
aprobat prima propunere, prin care s-a
conferit suspecŃilor dreptul la servicii de
traducere şi interpretare. Propunerea de
directivă privind dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale va fi transmisă spre
adoptare
Parlamentului
European
în
următoarele săptămâni, înainte de adoptarea
finală de către miniştri în cadrul Consiliului.

ReprezentanŃii statelor membre ale UE au
convenit asupra unui proiect de act normativ
prin care se va asigura învinuiŃilor dreptul la
informare în cadrul procedurilor penale pe tot
teritoriul UE.

„Acordul de astăzi este un pas
important prin care se asigură că suspecŃii
beneficiază de drepturi mai echitabile în
cadrul procedurilor penale pe întreg teritoriul
Uniunii Europene”, a declarat Viviane Reding,
comisarul UE pentru justiŃie. „UE realizează
progrese substanŃiale în instituirea unui
spaŃiu unic de justiŃie. Această măsură,
menită să asigure că celor acuzaŃi de
comiterea unor infracŃiuni le sunt garantate
aceste drepturi, va contribui la sporirea
încrederii reciproce între autorităŃile judiciare
din Europa. Aştept cu interes adoptarea
rapidă a acesteia de către Parlament şi
Consiliu.”

În conformitate cu noul act normativ,
persoanele suspectate de săvârşirea unei
infracŃiuni vor trebui să fie informate cu
privire la drepturile lor, într-o limbă pe care o
înŃeleg. Măsura va garanta faptul că orice
persoană arestată - sau care face obiectul
unui mandat european de arestare – va primi
din partea statelor membre ale UE o
comunicare scrisă a drepturilor sale, în care
să se enumere toate drepturile fundamentale
garantate în cadrul procedurilor penale.
Comisia a furnizat statelor membre un
model de comunicare care va fi tradus în
toate cele 23 de limbi oficiale ale UE. În
completarea dreptului la traducere şi
interpretare, dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale face parte dintr-un
ansamblu de măsuri privind dreptul la un
proces echitabil care vizează consolidarea
încrederii în spaŃiul unic de justiŃie al UE.
Directiva va garanta că poliŃia şi
procurorii oferă persoanelor suspectate
informaŃii cu privire la drepturile lor. După
arestare, aceste informaŃii vor fi furnizate în
scris de către autorităŃi, în cadrul comunicării
scrise a drepturilor, întocmită într-un limbaj
simplu, uzual. Aceasta va fi furnizată
întotdeauna, după arestare, persoanei
suspectate de comiterea unei infracŃiuni,
indiferent dacă aceasta o solicită sau nu,
împreună cu o traducere, dacă este necesar.

Viviane Reding
Comisia Europeană a propus această
măsură în iulie 2010, ca parte a eforturilor
sale de a asigura cetăŃenilor dreptul la un
proces echitabil peste tot în UE. Aceasta este
a doua etapă dintr-o serie de măsuri de
stabilire a unor standarde UE comune în
cazurile penale. În octombrie 2010,
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învinuiŃi, variază pe teritoriul UE. În anumite
Comunicarea în scris a drepturilor va cuprinde
state membre, persoanele suspectate sunt
detalii practice cu privire la drepturile
informate doar pe cale verbală cu privire la
persoanelor
acuzate:
drepturile lor procedurale, iar în alte state
- dreptul de a beneficia de serviciile unui
membre se oferă informaŃii scrise doar la
avocat;
cerere.
- dreptul de a fi informate cu privire la
capetele acuzării şi, dacă este cazul, de a
În temeiul articolului 82 alineatul (2) din
avea
acces
la
dosarul
cauzei;
Tratatul
privind
funcŃionarea
Uniunii
- dreptul la servicii de interpretare şi
Europene,
în
scopul
de
a
facilita
traducere pentru persoanele care nu înŃeleg
recunoaşterea
reciprocă
a
hotărârilor
limba în care se desfăşoară procedurile;
judecătoreşti şi de a îmbunătăŃi cooperarea
- dreptul persoanei de a fi adusă cu
poliŃienească şi judiciară în materie penală cu
promptitudine în faŃa unei instanŃe după
caracter transfrontalier, UE poate adopta
arestare.
măsuri pentru a consolida drepturile
cetăŃenilor UE, în conformitate cu Carta
drepturilor fundamentale a UE. Respectarea
dreptului la un proces echitabil şi la apărare
este prevăzută la articolele 47 şi 48 din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
precum şi în articolul 6 din ConvenŃia
Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Comunicarea scrisă a drepturilor va
contribui la evitarea erorilor judiciare şi la
reducerea căilor de atac introduse. În fiecare
an există peste 8 milioane de proceduri
penale în UE. În prezent, gradul de informare
a cetăŃenilor cu privire la drepturile lor, în
eventualitatea în care sunt arestaŃi şi

În iunie 2011, Comisia a propus o a
treia măsură de garantare a accesului la un
avocat şi a dreptului de a comunica cu
rudele. În prezent propunerea este în discuŃie
în cadrul Parlamentului şi al Consiliului.
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SoluŃionarea litigiilor cu comercianŃii

ajuta, de asemenea, întreprinderile să îşi
gestioneze relaŃiile cu clienŃii şi să îŃi
îmbunătăŃească
imaginea
corporatistă.
Comisia doreşte ca noul pachet legislativ să
contribuie
la
stimularea
încrederii
consumatorilor în piaŃa unică la nivelul UE,
ceea ce înseamnă pentru ei o ofertă mai
variată şi preŃuri mai bune, contribuind,
astfel, la creşterea economiei UE.

În 2010, unul din cinci consumatori europeni
a întâmpinat probleme la achiziŃionarea de
bunuri şi servicii pe piaŃa unică. În cazul în
care un vânzător refuză să vă repare laptopul
care s-a defectat în perioada de garanŃie sau
dacă nu puteŃi ajunge la un acord cu un
agent de turism în legătură cu o restituire în
cazul unei vacanŃe ratate, există modalităŃi de
a soluŃiona aceasta fără prezentarea în
instanŃă. Dar, din păcate, în stadiul actual,
soluŃionarea extrajudiciară a litigiilor în UE
este posibilă numai pentru anumite sectoare
comerciale sau în anumite domenii. Pentru a
rezolva această problemă, Comisia Europeană
a prezentat astăzi un pachet de propuneri
legislative care să garanteze că toŃi
consumatorii din UE îşi pot rezolva
problemele fără a se prezenta în instanŃă,
indiferent de tipul de produs sau serviciu care
face obiectul litigiului contractual şi indiferent
de locul în care l-a achiziŃionat pe piaŃa unică
europeană [adică pe teritoriul naŃional sau în
străinătate).
Pentru
consumatorii
care
cumpără online dintr-o altă Ńară UE, Comisia
doreşte să creeze o platformă online unică la
nivelul UE, care va permite soluŃionarea
litigiilor contractuale, în întregime online, în
termen de 30 de zile. SoluŃionarea alternativă
a litigiilor (SAL) (ADR – Alternative Dispute
Resolution) în materie de consum este o
modalitate de soluŃionare mai rapidă, mai
ieftină şi mai uşor de utilizat decât
procedurile judiciare. Se estimează că accesul
universal la SAL de calitate în UE va
determina economisirea de către consumatori
a circa 22,5 miliarde EUR/an. Aceasta va

John Dalli
Comisarul pentru Sănătate şi Consumatori,
John Dalli, a declarat: „Este inacceptabil

faptul că atât de multe probleme legate de
consum sunt lăsate nesoluŃionate deoarece
consumatorii nu au nici un mijloc eficient de a
rezolva litigiile cu comercianŃii. Aceasta le
afectează buzunarele şi încrederea; de
asemenea, aceasta încetineşte creşterea
economică europeană. Odată adoptate,
propunerile pe care le prezint astăzi vor ajuta
consumatorii europeni să utilizeze modalităŃi
simple, rapide şi necostisitoare pentru
rezolvarea problemelor lor, indiferent de locul
sau modul în care achiziŃionează un produs
sau un serviciu în UE”.
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Stimularea competitivităŃii în afaceri

depăşirea crizei. Acest program va ajuta la
deblocarea potenŃialului de creştere al
întreprinderilor,
punând
accentul
pe
stimularea industriei reale. Vom consolida
competitivitatea în afaceri şi vom crea noi
locuri de muncă, iar în cele din urmă vom
amplifica potenŃialul de creştere al economiei
UE.”

Promovarea accesului la finanŃare şi
încurajarea unei culturi antreprenoriale,
inclusiv crearea de noi întreprinderi,
reprezintă aspectele principale ale noului
program de sprijin financiar, prezentat azi la
Bruxelles, de Comisia Europeană. Cu un
buget de 2,5 miliarde de euro pentru
perioada 2014 – 2020, Programul pentru
competitivitatea întreprinderilor şi pentru
IMM-uri, COSME, este un instrument de
finanŃare care continuă în mare parte
activităŃile desfăşurate în cadrul actualului
program pentru competitivitate şi inovare
(CIP). Noul program vizează în special: 1)
antreprenorii, mai ales cei de la nivelul IMMurilor, care vor beneficia de acces mai uşor la
finanŃarea afacerii lor, 2) cetăŃenii care
doresc să desfăşoare activităŃi economice
independente şi care se confruntă cu
dificultăŃi în a înfiinŃa sau dezvolta propria
afacere, 3) autorităŃile statelor membre, care
vor fi mai bine sprijinite în eforturile lor de a
elabora şi pune în aplicare o reformă eficientă
a politicilor de profil.

Programul
pentru
competitivitatea
întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va
concentra asupra instrumentelor financiare şi
sprijinului
destinat
internaŃionalizării
întreprinderilor şi va fi simplificat pentru a
face ca întreprinderile mici să beneficieze mai
uşor de el. Programul are următoarele
obiective generale:
îmbunătăŃirea accesului la finanŃare pentru
IMM-uri sub formă de participaŃii şi
împrumuturi: în primul rând, o facilitate de
participaŃii pentru investiŃiile aflate în faza de
creştere va oferi IMM-urilor finanŃare de tip
participaŃii, rambursabilă şi cu scop comercial,
în principal sub formă de capital de risc, cu
ajutorul unor intermediari financiari. În al
doilea rând, o facilitate de acordare de
împrumuturi, va oferi IMM-urilor împrumuturi
directe sau prin alte modalităŃi cu risc
partajat puse la dispoziŃie de intermediari
financiari pentru a acoperi împrumuturile;
îmbunătăŃirea accesului la pieŃe în
interiorul Uniunii şi la nivel global: vor fi puse
la dispoziŃie servicii de sprijinire a afacerilor
orientate spre creştere economică, prin
intermediul ReŃelei întreprinderilor europene,
pentru a facilita expansiunea afacerilor pe
piaŃa unică. Acest program va asigura, de
asemenea, sprijin în afaceri IMM-urilor, în
afara UE. De asemenea, va exista sprijin
pentru cooperare industrială internaŃională, în
special în vederea reducerii diferenŃelor dintre
mediile de reglementare şi de afaceri dintre
UE şi principalii săi parteneri comerciali;

Antonio Tajani
Antonio
Tajani,
vicepreşedintele
Comisiei
Europene
responsabil
pentru
industrie şi întreprinderi, a declarat:
„Facilitarea accesului IMM-urilor la finanŃare,

la
pieŃe
şi
antreprenoriatului

la
politici
destinate
este esenŃială pentru
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promovarea
spiritului
antreprenorial:
activităŃile
vor
include
dezvoltarea
Se preconizează că programul va
competenŃelor şi atitudinilor antreprenoriale,
sprijini anual 39 000 de întreprinderi,
în special în rândul noilor antreprenori, a
ajutându-le să genereze sau să păstreze 29
tinerilor şi a femeilor.
500 de locuri de muncă şi va lansa anual 900
de noi produse, servicii sau procese în
materie de afaceri. Accesul la credit va fi mai
uşor pentru antreprenori, în special pentru cei
care
doresc
să
lanseze
activităŃi
transfrontaliere, anticipându-se împrumuturi
şi investiŃii suplimentare în valoare de 3,5
miliarde EUR destinate întreprinderilor
europene. Pachetul financiar pentru punerea
în aplicare a programului se ridică la 2,5
miliarde EUR, din care 1,4 miliarde EUR sunt
alocate instrumentelor financiare. Restul va fi
cheltuit
pentru
finanŃarea
ReŃelei
întreprinderilor
europene,
cooperării
industriale internaŃionale şi educării în
vederea dezvoltării spiritului antreprenorial.
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