Subject: propunere de participare la proiectul „Împreună pentru coeziune: să fim rEUniti!” -

Stimate domnule presedinte,
Consortiul proiectului „Împreuna pentru coeziune: sa fim rEUniti!” (Together4Cohesion)
format din Adunarea Regiunilor din Europa si regiunile/judetele Alba (RO), Catalonia (ES),
Csongrad (HU), Timis (RO), Trentino (IT), and Varazdin (HR). cauta parteneri terti care
doresc sa demareze o campanie de comunicare foarte stimulanta, axata pe proiecte si activitati
implementate în cadrul politicii de coeziune a UE. Prin acest apel pentru entitati care nu fac
parte oficial din consortiul proiectului, se doreste identificarea autoritatilor locale sau
regionale, companiilor private, ONG-urilor si a altor parti interesate care au o poveste de
succes a unui proiect sau a unei initiative (co)finantate de fondurile europene de coeziune si
care sunt dornice sa împartaseasca experienta lor în campania de comunicare a proiectului
„Împreuna pentru coeziune: hai sa ne unim!”.

Despre implicarea partilor terte: activitati principale
„Împreuna pentru Coeziune” ofera, prin aceasta propunere de participare, oportunitatea de
promovare pentru povesti de succes ale politicii europene de coeziune, mai ales ca exista
exemple numeroase care implica toate regiunile din Europa.
Contributia s-ar concretiza prin:
• partajarea povestii, imaginilor sau videoclipurilor proiectului local finantat de UE. Pubicarea
se va face pe pagina dedicata de pe site-ul oficial al proiectului”Împreuna pentru coeziune”;
• activitati de diseminare a continutului media produs în cadrul campaniei, pe retelele de
socializare, cu ajutorul # Together4Cohesion!

Beneficiile participarii la aceasta solicitare de parteneriat
- vizibilitatea proiectelor organizatiei/entitatii terte,
- accesul la experientele de învatare ale atelierelor de instruire cu privire la modul de a face o
comunicare mai buna a politicii de coeziune,
- informare periodica cu privire la viitoarele activitati ale proiectului „”Împreuna pentru
coeziune”,
- informare cu privire la viitorul politicii de coeziune si despre alte oportunitati de finantare
ale UE,
- Interactiune cu reteaua AER.
Contact pentru manifestarea interesului pâna la 20 mai 2020: Birgit Sandu, managerul de
proiect, b.sandu@aer.eu.
Cu deosebita consideratie,
Director executiv al UNCJR
Dan Ocheselu

