
1. Propunere de parteneriat, Italia, Erasmus+ 

 

Arci Solidarietà Onlus, organizatie non-profit situata în Roma, Italia, care desfasoara 
activitati în domeniile „romi si imigratie”, „tineret si copii aflati în situatii de 
excluziune sociala”, „femei”,  „locuinte si drepturi”, „cultura”, anunta potentialii 
participanti la finantarile viitorului program „Erasmus” ca doreste sa faca parte din 
consortii care vor pregati propuneri de proiect orientate spre tematicile mentionate. 

Contact direct pentru mai multe informatii si manifestarea interesului pentru un 
parteneriat Erasmus: Diletta Alese, alese@arcisolidarietaonlus.com, tel: 
00393298887431. 

 

 

 
2. Propunere de parteneriat, Spania, Erasmus+ 

Centrul de învatare continua a limbilor straine al Consiliului local al municipalitatii 
Vic din Catalonia, Spania, cauta parteneri (sau sa se alature unui consortiu) pentru un 
proiect Erasmus+. Vic este un oras mediu cu 46.214 locuitori si o populatie de 
emigranti de 27,58%, situat în apropierea Barcelonei.   Institutia este un centru de 
învatamânt public local, care are experienta in proiecte europene, fiind deschisa catre 
alte parteneriate si oportunitati/programe ale UE care vizeaza multilingvismul si 
educatia ca instrumente pentru întarirea coeziunii si dezvoltarea cetateniei 
democratice în societatile europene. Centrul este deschis, de asemenea, oricarei 
propuneri de cooperare care vizeaza fonduri ale viitoarei perioade de programare 
financiare a UE.  

O fișă de prezentare: click aici. Contact pentru detalii si manifestarea interesului: 
Ester Busquets Poblet, Anna Matavacas Roca - aula@vic.cat. 

 

 

 
3. Propunere de parteneriat, Spania, Universitatea din Cordoba, 

sustenabilitatea agrosistemelor 

Universitatea din Cordoba, Spania, cauta parteneri pentru a crea un consortiu care sa 
dezvolte proiecte „Orizont 2020” si „PRIMA″ (Parteneriat pentru Cercetare si Inovare 
în tarile din aria mediteraneana). Universitatea are expertiza în urmatoarele domenii 
de cercetare: schimbarile climatice si practicile agricole, practicile agricole durabile, 
conservarea solului si a apei, fertilizarea cu azot, biodiversitatea culturilor, fixarea 
biologica a azotului, biofortificarea, etc. Echipa de laborator are activitati de cercetare 
pe teren si de implementare a celor mai bune practici agricole (de exemplu, 
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prelucrarea solului, rotatia culturilor, gestionarea reziduurilor culturilor, fertilizarea 
cu azot, etc.). În viziunea celor implicati, experienta pe teren lung este principala 
abordare a studiului durabilitatii agroecosistemice.   Parteneri cautati: entitati care 
sunt interesate de tematicile urmatoare: biodiversitate, ferme reziliente si inteligente 
climatic, managementul solurilor, etc. Precizare: Romania este tara eligibila în cadrul 
programului “Orizont 2020”, dar nu si pentru “PRIMA”.  Contact pentru mai multe 
informatii si manifestarea interesului: dna Eva Gómez Camacho, coordonator de 
proiecte, Universidad de Córdoba, e-mail: opi@uco.es. Fisa de prezentare: Click aici. 

 

 

4. Propunere de colaborare, Polonia, mediere si consiliere 

Centrul de mediere din Poznań, Regiunea Wielkopolska din Polonia, cauta parteneri 
pentru a construi o cooperare pe termen lung în domeniul medierii, consilierii si 
formarii profesionale. 

Principalele activitati ale Centrului sunt: sprijin sub forma de consiliere si mediere 
familiala, introducerea medierii în scoli, ateliere de formare pentru serviciile de 
asistenta, oficialitati/administratii publice locale si ONG-uri. Centrul ar dori sa înceapa 
un parteneriat cu scopul de a aplica pentru unul dintre programele europene sau de a 
se alatura unui consortiu existent. 

Parteneri cautati: organizatii cu un profil similar care se ocupa de medierea în scoli, 
între colegi sau judiciara.  

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dna Agnieszka Wieczorek, 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu,www.wielkopolska.eu. 

 

 

 

 

5. Propunere de colaborare in proiecte europene, Asociatia Judetelor din 
Croatia 

Asociatia Judetelor din Croatia cauta parteneri de proiect cu care sa poata aplica 
pentru proiecte finantate de catre Uniunea Europeana. Principalele subiecte de 
interes sunt proiectele legate de consolidarea capacitatii administratiei locale si 
regionale, transparenta si transferul deschis de date si cunostinte.  
Informatii generale despre asociatie: 
Aceasta reuneste toate judetele croate si orasul Zagreb si are în total 21 de membri. 
Statutul sau defineste principalele obiective, iar printre acestea se numara si 
sprijinirea dezvoltarii cooperarii între judete si unitatile autonome la nivel local din 
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cadrul acestora, organizarea de diverse forme de schimb de experienta privind 
functionarea unitatilor ce se autoguverneaza la nivel regional în Croatia, participarea 
activa la dezvoltarea cooperarii internationale, stabilirea si mentinerea relatiilor cu 
organizatiile similare din alte tari si organizatii internationale, etc. Pentru a facilita 
cooperarea, schimbul de experienta si rezolvarea mai eficienta a problemelor, au fost 
create 12 grupuri de lucru, spre exemplu pentru educatie, sanatate si îngrijire sociala, 
probleme juridice, economie si dezvoltare regionala. Asociatia coopereaza în mod 
permanent cu o gama larga de entitati partenere si asociati externi, cu ajutorul carora 
organizeaza formari, ateliere de lucru, conferinte, etc. 
În prezent, Asociatia Judetelor din Croatia este partener în proiectul european 
LADDER (Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising 
awareness), initiativa la care participa 26 de parteneri asociati si 20 asociatii din 18 
state membre si 17 non membre. Acest proiect se bazeaza pe abordarea DEAR care 
sustine educatia si sensibilizarea privind cooperarea pentru dezvoltare, iar 
coordonatorul este ALDA - Asociatia Europeana pentru Democratie Locala, 
organizatie non-guvernamentala internationala care acum reuneste peste 180 de 
membri din mai mult de 35 de tari. Asociatia Judetelor din Croatia este, de asemenea, 
implicata într-un proiect major care vizeaza cresterea transparentei la nivel judetean 
– „Bugetul deschis” (Open budget), în care toate datele privind bugetele judetelor 
sunt disponibile printr-o aplicatie unica. Proiectul "Buget deschis" are doua obiective 
fundamentale: toate judetele, prin aplicatii simple, sa poata vizualiza bugetele 
judetene intr-un mod complet unificat si sa existe posibilitatea ca administratia 
judeteana sa compare bugetele locale si regionale la toate nivelurile, precum si 
indicatorii economici, pentru competitivitate si sporirea productivitatii si eficientei 
acestora. Cel mai recent proiect pe care asociatia l-a implementat este "Anticoruptie 
si transparenta în formarea administratiei publice pentru formatori si studenti" 
demers finantat de catre Ambasada SUA în Croatia. Scopul principal al acestui proiect 
este de a spori numarul studentilor care învata despre anti-coruptie si transparenta în 
administratia publica. 
Contact pentru detalii: Mateja Jalušić, Advisor for international cooperation and EU 
funds, tel: +385 1 6110-361, gsm: +385 91 6202-002, mateja.jalusic@hrvzz.hr 

 

 

6. Propunere de parteneriat, Spania, proiect From cultural heritage to an 
innovation hub/Orizont 2020 sau cooperare teritoriala, cooperare culturala 

Consiliul local Bergueda din Catalonia (Spania) caută parteneri pentru propunerea de 
proiect „From cultural heritage to an innovation hub”. (Comarca Bergueda este o 
regiune tradițională din nordul provinciei Barcelona care reunește mai multe așezări 
rurale si montane si are o populație de aproximativ 38.000 locuitori.) 

Parteneri eligibili: entități publice si private care au un patrimoniu industrial similar si 
sunt interesate sa-l reevalueze pe baza conceputului «triple helix»: inovare, 
antreprenoriat si cultura. 
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Scopul proiectului este sa promoveze un hub cultural al cotidianului si unul al mass-
mediei. În plus, se urmărește stimularea companiilor de tip start-up si crearea unui 
incubator conectat cu mediul academic si de afaceri. Programe posibile pentru 
depunerea aplicației: Orizont 2020, Cultura/patrimoniul cultural si Cooperarea 
teritoriala. 

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: Eduard Barcons, Consiliul local 
Bergueda, barconsce@adbergueda.cat, tel: +34 659 77 02 22. 

Fisa de prezentare: (click aici) 

 

 

7. Propunere de parteneriat, Andaluzia, Spania, Clustere si orașe 
inteligente/verzi, clădiri verzi/inteligente 

Tecnopaisajes Consultores S.L., companie andaluziana activa din 1993 în domenii 
precum amenajarea teritoriului în contextul masurilor pentru orașe inteligente, 
regenerarea urbana, mediu si agricultura, etc., este interesata sa participe – 
coordonator sau partener – la proiecte care se înscriu în următoarele domenii: orașe 
inteligente, sustenabilitate, orașe verzi, clădiri inteligente, mediu, etc. 

Compania reunește experți in domeniile precizate mai sus și își orientează activitatea 
către studii si proiecte. Peste 175 de proiecte de amenajare teritoriala, atât pentru 
sectorul public, cât si pentru cel privat, au fost dezvoltate în Europa, America, Africa si 
Asia. 

Tecnopaisajes Consultores a dezvoltat un model durabil de amenajare teritoriala 
bazat pe respectul fata de mediu si integrarea peisagistica a tuturor elementelor care 
fac parte din aria respectiva. Fisa de prezentare(click aici) 

Contact pentru detalii si manifestarea interesului: dl Jesus de Vicente, departament 
ceo,  

tel +34696428231, tecnopaisajes@tecnopaisajesconsultores.net, 
www.tecnopaisajesconsultores.net 

 

 

 

8. Propunere de colaborare, Polonia, Wrocław Technology Park 

Parcul Tehnologic Wrocław (WTP), unul dintre cele mai mari parcuri de acest fel din 
Polonia si centru-lider pentru antreprenoriat si promovarea noilor tehnologii, este in 
cautare de noi oportunitati de colaborare in vederea internationalizarii activitatii sale. 

Partenerii cautati: entitati interesate de urmatoarele tematici: inovare, sprijin pentru 
start-ups, antreprenoriatul academic, promovarea noilor tehnologii. 
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WTP se orienteaza catre colaborari cu companii cu tehnologii de vârf, centre de 
cercetare si centre academice, gazduind în prezent aproape 200 de companii din 
industria de nivel înalt – biotehnologie, chimie, medicina, electronice, IT. Parcul 
gazduieste, de asemenea, 12 laboratoare diferite, Cluster-ul NUTRIBIOMED si 2 
incubatoare (Incubatorul Sileziei de Jos pentru antreprenoriat si Incubatorul pentru 
antreprenoriat si tehnologie). Activitatile Cluster-ului NUTRIBIOMED au ca scop 
întarirea pozitiei Poloniei ca jucator important pe piata mondiala pentru alimentatie 
si suplimente, nutraceutice si biomedicale preparate pe baza de materii prime 
naturale. Incubatorul Sileziei Inferioare pentru antreprenoriat este cea mai recenta 
initiativa a WTP care ofera tinerilor întreprinzatori un spatiu atractiv si modern, 
precum si o zona de fabricatie si ateliere de inchiriat în conditii convenabile. 

WTP coopereaza strâns cu universitatile din Wrocław si Wrocław Centre for 
Technology Transfer (membru al Enterprise Europe Network). Capacitatea sa de a 
participa in proiecte europene a fost construita prin implicarea activa in numeroase 
proiecte cofinantate prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala. 

O fisa de informare generala/profil(click aici) si una privind activitatile curente (click 
aici) 

Contact direct pentru detalii si manifestarea interesului de cooperare: dna Anna 
Juszkiewicz - anna.juszkiewicz@ technologpark.pl. 

 

 

 

 

Sursa: uncjr.ro, finanțare.ro 
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