Subject: Informare - Programul YEP 2022

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Recent a fost deschis apelul pentru înscrierea în Programul YEP 2022, program prin care
tinerii politicieni locali și regionali au șansa de a fi selectați pentru a participa la programul de
activități 2022.
Aplicați AICI pentru a vă alătura programului YEP 2022, sau transmiteți această invitație
tinerilor politicieni locali și regionali interesați.
Programul tinerilor politicieni aleși (YEPs) este o rețea de politicieni care nu au mai mult de
40 de ani și dețin un mandat la nivel regional sau local în UE la intrarea lor în program.
Programul YEP a fost înființat de Comitetul European al Regiunilor în 2019 și peste 400 de
tineri politicieni s-au alăturat acestuia.

Solicitanții selecționați să participe la program vor avea acces la:
• YEPcommunity.eu, locul pentru schimbul de informații și experiență cu colegii YEP și YEP
Alumni;
• seminare, evenimente și consultări la invitație;
• oportunități de creare de rețele online cu membrii comunității YEP;
• cursuri de formare pe teme UE.
În plus, YEP selectați vor avea posibilitatea de a participa la diferite activități de comunicare
legate de program.
Toate evenimentele vor avea loc online. În cazul în care participarea fizică la Bruxelles este
posibilă, participanții vor fi informați în prealabil.
ELIGIBILITATE
Pentru a aplica, candidații trebuie:
• să dețină un mandat democratic de politician ales la nivel regional sau local într-un stat
membru al Uniunii Europene
• să fie născut după 1 ianuarie 1982
• să nu dețină un mandat de membru sau supleant al CoR
• să aibă un nivel bun de engleză sau franceză

• să completeze formularul de cerere și să-l trimită până la 8 aprilie 2022.
Candidații vor fi selectați pe baza calității formularului lor de cerere și se va avea în vedere
asigurarea echilibrului în ceea ce privește genul, reprezentarea regională și locală, afilierea
politică și naționalitatea.

Cu stima,
Echipa UNCJR

