Buna ziua,
Va invitam sa participati la evenimentele pe care le organizam in perioada urmatoare, dar si sa le
redistribuiti pentru o participare a cetatenilor, in cazul primelor doua evenimente:
1. CROSUL EUROPEI, editia VII-a e altfel, virtual si clasic
EUROPE DIRECT Regiunea Centru, alături de structura gazdă - Agenția pentru Dezvoltare
Regională CENTRU – invită cetățenii și elevii din Regiunea Centru la o tură de alergare sau o plimbare
în natură, pentru sănătate și libertate, respectând condițiile din această perioadă a pandemiei.
E altfel, dar va fi Crosul EUROPEI 2021. De data aceasta înscrierile sunt individuale. Vă
îmbrăcați bine, deschideți aplicația de fitness, alergați sau mergeți (dar cel puțin 2 km), ne trimiteți datele
activității (găsiți în formular ce date) și ați finalizat cursa. Perioada 15 noiembrie-15 decembrie, garantate
sunt primele 100 de locuri pentru cine a trimis toate datele și va avea kit-ul de înscriere la Crosul virtual.
KIT ÎNSCRIERE ȘI PREMII:
- Toți participanții la Crosul Europei vor primi un kit de înscriere. Acesta constă în tricou de alergare,
sacoșă textilă, blocnotes cu pix.
- Se acordă 12 vouchere/carduri de 150 lei celor mai bune rezultate obținute, raportat la timpul
obținut și distanța parcursă. Voucherele pot fi electronice sau tip card cadou, cu posibilitate de a le
valorifica într-o rețea de magazine fizice sau online și cu o valabilitate de cel puțin un an.

Detalii si regulament http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri/stiri-regiuneacentru/1468-lansam-crosul-europei
Înscrierea în formularul online publicat de organizator:
https://forms.gle/awHztDX9EXMAUaKQ9
2. Dezbateri si finantari proiecte mediu-online
Vă invităm să participați la discuțiile publice ce vor avea loc în fiecare județ al Regiunii Centru
pe tema proiectelor de mediu, al modului în care putem contribui cu toții la înfrumusețarea spațiilor
din jurul domiciliului. Pe parcursul a două ore vom afla ce s-a făcut în privința creșterii calității vieții,
vom putea propune ce ar trebui să se mai facă, vă vom spune ce poate face fiecare acasă pentru
protejarea naturii și a biodiversității sau ce oportunități au cetățenii să acceseze fonduri pentru
proiectele de eficientizare energetică și de reducere a consumului.

Detalii http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri/stiri-regiunea-centru/1469discutii-publice-pe-tema-mediului-ce-obtinem-si-ce-putem-face-pentru-un-mediu-mai-curat
Calendar, orar desfășurare evenimente:
– 24 noiembrie 2021 în
https://forms.gle/kbsaM1a8DGkiq15d8

jud.

Alba,

intervalul

14.00-16.00,

link

înscriere:

– 26 noiembrie 2021 în
https://forms.gle/StDc9r5fCBzUpS518

jud.

Sibiu,

intervalul

12.00-14.00,

link

înscriere:

– 13/14 decembrie 2021 în jud. Harghita, intervalul 14.00-16.00, link înscriere:
https://forms.gle/7CNtjVCU8Ht84vwq9
– 14/15 decembrie 2021 în jud. Covasna, intervalul 14.00-16.00, link înscriere:
https://forms.gle/xq5tFKP2DUTMYx1H6
– 16 decembrie 2021 în jud. Brașov, intervalul 14.00-16.00, link înscriere:
https://forms.gle/UotfR947bzhfQhLQ6
–

17

decembrie

2021

în

jud.

https://forms.gle/QByPd6JvjZDubkvK8

Mureș,

intervalul

12.00-14.00,

link

înscriere:

Dacă vă interesează fondurile pentru perioada 2021-2027:
3. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Asociația Agențiilor de Dezvoltare Regională
din România - ROREG vă propun să participați la conferința ”Împreună dobândim
competențe noi pentru viitor!” organizată în data de 23.11.2021, începând cu ora 11.00
a.m., în format online, conform agendei atașate. Participarea la eveniment se realizează pe
bază
de
înscriere
prealabilă
la
următorul
link:
https://zoom.us/j/95732718544?pwd=MW5TMFV3TXM1VUd0UzcwV09iWlBodz09
4. In acelasi timp, din cauza restricțiilor pandemiei, va transmit ca in acest an evenimentul
pentru Forumul Comunicatorilor va fi online.
___________________
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