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Informacijski centar EUROPE DIRECT Virovitica, E-bilten, broj 2, veljača 2015.

Dragi čitatelji,
veliko nam je zadovoljstvo predstaviti Vam drugi broj e-biltena Informacijskog centra Europe Direct Virovitica.
Naš e-bilten izlazi redovito, svakih dva mjeseca i donosi Vam najvažnije vijesti o raznovrsnim aktivnostima
Informacijskog centra Europe Direct Virovitica, ali i vijestima o Europskoj uniji, njezinim politikama i
institucijama s naglaskom na informacije značajne za javnost Virovitičko-podravske županije.
Za više informacija o Europskoj uniji posjetite našu web stranicu: http://www.europedirect-vpz.eu/

"Prepoznaj i pripremi projekt
za EAFRD – Mjera 4.1. i 4.2."

Informacijski centar Europe Direct Virovitica, www.europedirect-vpz.hr
Sadržaj e-biltena isključiva je odgovornost Informacijskog centra Europe Direct Virovitica i ne odražava nužno gledišta Europske unije.
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Europska unija označila početak Europske godine
za razvoj 2015. godine

Predsjednik Juncker je 9. siječnja 2015. godine
zajedno s visokom povjerenicom i potpredsjednicom
Federicom Mogherini te latvijskom predsjednicom
vlade Laimdotom Straujumom u okviru posjeta
Kolegija povjerenika Rigi obilježio početak Europske
godine za razvoj.
To je godina koja predstavlja rok za ostvarenje
milenijskih razvojnih ciljeva te godina u kojoj će se
donijeti novi ciljevi održivog razvoja. Prioritet
predsjednika Junkera i ove Komisije je ojačati ulogu
Europe kao globalnog čimbenika.
Europa može biti globalni čimbenik samo ako
Europljani razumiju koristi koje nam svima donosi
uloga Europske unije i njezinih država članica u
današnjem međusobno povezanom svijetu.
Tijekom Europske godine za razvoj održat će se cijeli
niz događanja na razini Unije, kao i na nacionalnoj,
regionalnoj i lokalnoj razini – a na njima su svi
dobrodošli.
Tema mjeseca siječnja Europske godine za razvoj je
"Europa u svijetu": Europska unija prisutna je i
aktivna u većini zemalja svijeta. Iz 139 delegacija u
cijelom svijetu EU dobiva vrlo vrijedne informacije s
terena. Delegacije svakodnevno pridonose izgradnji
čvrstih i trajnih partnerstava, ponekad u iznimno
teškim i opasnim uvjetima. Nakon što je dao svoju
potporu milenijskim razvojnim ciljevima UN-a, EU
sada pomaže u oblikovanju svjetskog plana razvoja
kojim će se uvesti trajne promjene i približiti krajnjem
cilju: pristojnom životu za sve.
Tema mjeseca veljače Europske godine za razvoj je
"Obrazovanje": Obrazovanje je najbolje moguće
ulaganje u borbu protiv isključenosti, nejednakosti i
siromaštva. Njime se stječu ključne vještine, učimo
kako biti aktivni članovi društva i ono je iznimno
važno za izgradnju nacija. Pa ipak, više od 50 milijuna
djece u cijelom svijetu ne pohađa osnovnu školu, a
250 milijuna ne zna čitati ni pisati i nema osnovne
matematičke vještine. Razvojna suradnja stoga je od
ključne važnosti jer se njome svima omogućuje dobro
obrazovanje i pruža mogućnost da ostvare svoje
snove i daju svoj doprinos društvu.

Izvor fotografije: https://europa.eu/eyd2015/hr

Slogan Europske godine za razvoj 2015.:
„Naš svijet, naše dostojanstvo, naša
budućnost“.

Izvor fotografije: https://europa.eu/eyd2015/hr

„Cilj Europske godine za razvoj
jest informirati građane
Europske unije o razvojnoj
suradnji kroz isticanje rezultata
koje je Unija postigla kao
globalni igrač, djelujući zajedno
sa zemljama članicama“. (Neven
Mimica, povjerenik EK za
međunarodnu suradnju i razvoj)
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Radionica "Prepoznaj i pripremi projekt za EAFRD – Mjera 4.1. i 4.2."
Djelatnici VIDRA - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Virovitičko-podravska županija u suradnji s
Informacijskim centrom Europe Direct Virovitica održali su, 28. i 29. siječnja u Maloj i Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske
županije, radionicu za konzultante i poljoprivrednike pod nazivom "Prepoznaj i pripremi projekt za EAFRD – Mjera 4.1. i 4.2."
Glavni cilj radionice je jačanje regionalne konkurentnosti korištenjem sredstava koja su dostupna kroz natječaje i mjere
EAFRD-a.
Osnovna svrha održavanja radionice je jačanje poljoprivrednih i konzultantskih kapaciteta za provedbu nadolazećih natječaja
iz programa EAFRD odnosno stvaranje uvjeta za što veću prolaznost projekata na području Virovitičko-podravske županije.

Na kraju provedene radionice polaznici su u mogućnosti:




Prepoznati poslovnu priliku
Odrediti prikladnu Mjeru za financiranje poslovnog poduhvata
Pripremiti kvalitetnu natječajnu prijavu za financiranje ulaganja iz EU sredstava, s naglaskom na najavljene natječaje
iz EAFRD-a – Mjere 4.1. I 4.2.
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Kontakt
EUROPE DIRECT Informacijski centar Virovitica
Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica
Tel: +385 33 725 219
Fax: +385 33 722 060
Mail: info@europedirect-vpz.eu
Radno vrijeme za korisnike
Ponedjeljak - Petak
08:00 - 14:00

Za više informacija ili odgovore na sva pitanja vezana uz
EU posjetite stranice središnje informacijske
službe Europe Direct
(http://europa.eu/europedirect/index_hr.htm)
ili nazovite 00 800 67 89 10 11

Informacijski centar Europe Direct Virovitica, www.europedirect-vpz.hr
Sadržaj e-biltena isključiva je odgovornost Informacijskog centra Europe Direct Virovitica i ne odražava nužno gledišta Europske
unije.

