Subject: Informare - deschiderea platformei de înregistrari pentru participare la evenimentul
"Saptamana europeana a regiunilor si oraselor", 11-14 octombrie 2021; seminar CEPLI cu
participarea UNCJR

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Comisia Europeană a deschis înscrierile online pentru participare la „Săptămâna
Europeană a Regiunilor şi Oraşelor”(EWRC), manifestare care se va desfăşura, în
contextul crizei sanitare, în format virtual, în perioada 11-14 octombrie 2021.

Ce presupune participarea publică la EWRC din acest an:
- crearea unui profil de utilizator pe pagina oficială a însrierilor menţionată mai jos (doar
pentru cei care nu au mai participat la acest eveniment în ultimii ani, profilul de anul trecut,
spre exemplu, ramâne valabil şi conectarea pentru înscrieri se face imediat);
- toate sesiunile vor fi organizate practic fără audienţă fizică (se preconizează doar prezenţa
fizică limitată a vorbitorilor pentru sesiunile care necesită interpretare);
- sesiunile cheie ale EURegionsWeek 2021 – deschiderea şi închiderea cu participare politică
şi dezbaterile la nivel înalt vor fi transmise în direct, în format „TV show”;
- expozitiile vor fi interactive şi virtuale.

Ediţia 2021 va fi concepută în jurul a 4 prioritati tematice, după cum urmează:
1) Coeziune,
2) Tranziţia verde,
3) Tranziţia digitală,
4) Cetăţenia participativă.

Pentru detalii privind EWRC în general, pagina oficială este:
https://europa.eu/regions-and-cities/
Înregistrarea participanţilor şi informaţiile despre cele 300 de dezbateri, conferinţe, ateliere de
lucru, sesiuni de întrebări şi răspunsuri, expoziţii virtuale, etc. sunt disponibile pe pagina
oficiala a evenimentului:
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week

Atenţie! Platforma de înregistrare nu este acceptată de Internet Explorer, vă rugăm să utilizați
orice alt browser pentru a vă conecta la evenimente, atunci când veţi participa efectiv.

UNCJR va participa la acest eveniment, în cadrul „Confederaţiei Europene a Puterilor
Locale de nivel Intermediar”– CEPLI, organizând alături de partenerii săi din Belgia,
Franţa, Germania, Italia, Polonia şi Spania o dezbatere care va explora bune practici și
va dezvolta în comun propuneri pentru îmbunătățirea iniţiativelor de democrație
electronică (e-democracy) la nivel local, pentru a permite cetățenilor să fie implicați
direct în procesele de luare a deciziilor și pentru o utilizare cât mai bună a fondurilor
ESI, care să sprijine introducerea de servicii electronice inovatoare.
Această dezbatere va avea loc la data de 13 octombrie a.c., orele 16.30-18.00 CET (Cod
de identificare pe pagina oficială de înregistrare 13WS21368 sau pe link direct după
conectare:
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regionsweek/plannings/RXZlbnRWaWV3XzE3NjcwOQ%3D%3D?search=13WS21368).

În programul din acest an, vor mai fi parteneri din România în cadrul următoarelor activităţi:
12 octombrie (9.30-11.00) – ADR Nord Est
“Launching the Circular Benchmark Tool - by Regional Policy Action for Circular Economy” (cod pentru
identificare: 12PL21199)
12 octombrie (11.30-13.00) – consiliile judeţene Maramureş şi Timiş (parteneri în cadrul unui consorţiu
regional condus de Deputación de Ourense din Spania)
“Interoperability of digital solutions” (cod pentru identificare: 12WS21597)

Înregistrarile sunt deschise începând cu 30 august 2021 şi se vor închide la început de
octombrie, înainte de demararea evenimentului. Cu toate acestea, există 2 situaţii de risc care
sunt de luat în calcul pentru cei care amână înscrierea până în octombrie:



organizatorii direcţi ai unui eveniment au dreptul să refuze participarea, dacă există
un număr prea mare de solicitări;
la sfârşitul lunii septembrie a.c., Comisia europeană şi Comitetul European al
Regiunilor vor evalua situaţia înscrierilor pentru fiecare eveniment individual, dacă
vor fi mai puţin de 50 de participanţi înscrisi, evenimentul va fi anulat!

Important! Cei care nu au reuşit să organizeze un eveniment în cadrul programului oficial al
acestei manifestări europene, fie că aplicaţia nu le-a fost evaluată pozitiv de către organizatori,
fie că nu au reuşit să respecte termenul-limită sau nu au identificat parteneri pentru consorţii
regionale, au la dispoziţie posibilitatea de a organiza un „side event” (aplicaţiile se depun
online până la 3 septembrie a.c.) - https://europa.eu/regions-and-cities/news/side-events-callapplications-closes-3-september_en .

Acest tip de eveniment poate fi organizat în perioada 11 octombrie-11 noiembrie 2021.

Cu stima,
Echipa UNCJR

