Vă invităm să participați la Conferinta internationala “Valorile europene in regiunile din
Romania“
Care este viitorul regiunilor din Romania? Care sunt directiile UE in ceea ce priveste oportunitatile de
finantare din fonduri europene pentru dezvoltare regionala in perioada 2021-2027? Ce pot face
autoritatile publice locale pentru cresterea calitatii vietii locuitorilor lor?
Agenda completa a conferintei, care include si invitatii prezenti la eveniment, poate fi consultata aici:
https://www.roreg.eu/assets/files/downloads/agenda_28-09.pdf. Conferinta se adreseaza factorilor
de decizie si personalului tehnic care gestioneaza si implementeaza proiecte finantate prin fonduri
europene, din cadrul autoritatilor publice locale. Totodata, participarea este deschisa tuturor
persoanelor interesate de tematicile discutate, care doresc sa asculte, sa gaseasca inspiratie si sa
interactioneze cu expertii invitati.
Conferinta se va desfasura online, pe platforma MyConnector. Participarea este gratuita, insa este
necesara inscrierea aici: https://bit.ly/39o1kqD.
Evenimentul se va desfasura in limbile romana si engleza si va beneficia de traducere, acolo unde
este cazul.

Comisia a lansat noua aplicație Erasmus+, marcând o nouă etapă în digitalizarea programului
Erasmus+. Noua aplicație, disponibilă în toate limbile UE, va oferi fiecărui student o
legitimație europeană de student digitală, valabilă în întreaga Uniune Europeană.
Datorită noii aplicații, care funcționează pe sistemele Android și iOS, elevii vor putea:


să caute și să selecteze destinația lor dintre partenerii universității;



să semneze contractul de studii online;



să descopere evenimente și sfaturi utile de la și despre destinația lor și să ia legătura cu alți elevi
și



să obțină legitimația europeană de student pentru a avea acces la servicii, muzee, activități
culturale și oferte speciale în universitatea și țara gazdă.

În prezent, peste 4 000 de universități sunt implicate în rețeaua Erasmus Without Paper (Erasmus
fără hârtie), care le permite să facă schimb de date în condiții sigure și să identifice mai ușor
contractele de studii. Această cooperare digitală permite introducerea și recunoașterea pe scară
largă a legitimației europene de student.
Aplicația Erasmus+
Detalii în comunicatul de presă.

CE a lansat recent o cerere de propuneri în cadrul Mecanismului pentru
interconectarea Europei (MIE), pentru programul Transporturi, pune la dispoziție 7
miliarde EUR pentru proiecte europene de infrastructură în domeniul transporturilor.
Majoritatea proiectelor finanțate în cadrul acestei cereri de propuneri vor contribui la
creșterea sustenabilității rețelei noastre globale de transport, precum și la îndeplinirea de
către UE a obiectivului prevăzut în Pactul verde european de reducere a emisiilor generate

de transporturi cu 90% până în 2050. Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de
presă.

Acest material v-a fost comunicat de către sau în numele ADR Centru. Materialul din această
comunicare poate fi subiect pentru dreptul de autor. Orice altă comunicare sau reproducere a
acestui material de către dvs. poate fi subiect apărat prin legea dreptului de autor.
A nu se înlătura această observaţie.

