From: UNCJR Office [mailto:office@uncjr.ro]
Sent: Wednesday, February 6, 2019 2:29 PM
To: rusungl@yahoo.com; georgesinca@cjalba.ro; consiliu@cjarad.ro; daniel.jurj@cjarad.ro;
gazania46@yahoo.com; trasca_veronica@yahoo.com; robert_ciortan@yahoo.com;
directiajuridica@gmail.com; gratiela.nemes@portalbn.ro; dumitrelpriceputu@yahoo.com;
teomarian_64@yahoo.com; danii507@outlook.com; cjgiurgiu@gmail.com; madalinaa_22@yahoo.com;
cjcs@cjcs.ro; presedinte@csjbacau.ro; consiliu@cjbraila.ro; dutu_mioara@yahoo.com;
claudiu.salanta@cjcluj.ro; violeta.puscasu@gmail.com; office@kvmt.ro; cjh@cjhunedoara.ro;
cjmures@cjmures.ro; lavinia@cjsm.ro; carina.sinca@cjtimis.ro; consiliu@cjvalcea.ro;
alin_petreus_v@yahoo.com; mboaca@cjc.ro; evornicu@cjc.ro; elenav_1@yahoo.com;
creangaotilia@kvmt.ro; barcsaarpad@kvmt.ro; avmariaalin@yahoo.com; adriana_cr6@yahoo.com;
dirjuridic@cjgalati.ro; mardale.nicu@cjgiurgiu.ro; cioacadana@yahoo.com;
patrudanielaionela@yahoo.ro; alina.daianu@cjgorj.ro; daniela.andrei@cjgorj.ro;
relatiiexterne@judetulharghita.ro; info@borbolycsaba.ro; info@judetulharghita.ro;
hentiu2005@yahoo.com; rai_prf@yahoo.com; iuliangrigorindogaru@yahoo.com;
gabriela.alungulesei@icc.ro; monicatrandafir@gmail.com; ioan.dragos@maramures.ro;
mona.ardelean@maramures.ro; elena_piroi@yahoo.co.uk; dora72sev@yahoo.com;
erika.lefter@cjmures.ro; aiosif@cjph.ro; juridic@cjsj.ro; puiuhorea@cjsm.ro; pataki@cjsm.ro;
claudia.iordanescu@cjsibiu.ro; lacramioara.miron@cjsuceava.ro; florentina.maierean@cjsuceava.ro;
yulia_ionescu@yahoo.com; gabriela.iris.tr@gmail.com; calin.dobra@cjtimis.ro; dkmt@cjtimis.ro;
andrei.lucaci@cjtimis.ro; daniela.stefan@cjtulcea.ro; aise.mierla@cjtulcea.ro; juridic@cjvalcea.ro;
consiliuljudeteanvalcea@gmail.com; ioni20002000@yahoo.com; popica.eduard@yahoo.com;
contact@cjvrancea.ro
Subject: Fwd: cerere de propuneri "Idei care schimba lumea: Turneul de inovare sociala al
Institutului Bancii Europene de Investitii, editia 2019

Stimate domnule presedinte,

Institutul Bancii Europene de Investitii (BEI) a deschis recent editia a 8-a a competitiei
“Social Innovation Tournament” (SIT) – Turneul de inovare sociala, masura care promoveaza
idei inovatoare și recompenseaza initiativele care creeaza un impact social si asupra mediului,
acoperind proiecte dintr-o gama variata de domenii – de la educatie, sanatate si crearea de
locuri de munca pâna la tehnologii, sisteme si procese noi.

Toate proiectele concureaza pentru doua premii într-o categorie generala, iar proiectele care
abordeaza tema din acest an, consumul durabil si productia durabila (inclusiv economia
circulara), vor concura, de asemenea, pentru doua premii în categoria speciala. Proiectele
câstigatoare din ambele categorii vor primi un premiu I sau un premiu II în valoare de 50.000
EUR, respectiv, 20.000 EUR.
Proiectele concureaza si pentru un loc în cadrul IRIS (Incubadora Regional de Inovação
Social, Amarante, Portugalia). Doua proiecte vor fi selectate pentru a participa la programul
INSEAD - Social Entrepreneurship din Fontainebleau, Franta.

Data limita pentru depunerea candidaturilor: 7 martie 2019.

Competitia este organizata în 2 runde. Prima permite tuturor celor interesati sa-si depuna
aplicatiile care vor fi evaluate de catre un juriu de experti în domeniu, atât din mediul
academic, cât si de afaceri. In urma selectiei, 15 finalisti isi vor prezenta initiativele în cadrul
unui eveniment final care va avea loc la Dublin, la 24 octombrie a.c., premiile fiind atribuite
în acest context.

Finalistii din toate editiile SIT devin membri ai retelei SIT Alumni si beneficiaza de
numeroase oportunitati de training, cum ar fi solicitarea de a participa la un SIT Impact
Bootcamp (27-31 mai 2019 si 7-12 octombrie 2019) - un curs de formare profesionala cu
program integral, concentrat pe extindere/dezvoltare si replicare, promovare si angajament cu
investitorii -, participarea la conferinte din Europa si legaturi cu investitori, filantropi si cu
fundatii care sa ajute proiectul sa se dezvolte.
Proiectele trebuie sa aibe dimensiune locala, dar sa ofere solutii care pot fi replicate,
demonstrându-se astfel potentialul unui impact mare al rezultatelor.

Eligibilitate: orice persoana sau echipa dintr-un stat membru al UE, tara candidata sau
potential candidata si tara membra AELS (Asociatia Europeana a Liberului Schimb) poate
depune una sau mai multe propuneri. Sunt vizate atât entitatile non-profit, autoritatile locale,
universitatile sau scolile, cât si companiile, tinerii antreprenori sau întreprinderile sociale.
Aplicatiile pot fi depuse în engleza sau franceza, dar prezentarile din cadrul evenimentului
final vor avea loc doar în engleza.

Contact pentru detalii: institute@eib.org

Sursa de informare si documentatie pentru depunerea aplicatiei:
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/

Cu deosebita consideratie,
Director executiv al UNCJR
Dan Ocheselu

--

