1. Introducere
-a VIII-a

Proiectul #
European în
of the European Youth for Change (GEYC), Institutul European din România (IER),
Initiative (AYI)
. Acest proiect
-30 de ani,

tinerilor cu

pentru tineri.

1.1. Obiectivele proiectului
#GenerationEU proiect complex

, ajuns la cea de-a VIII-a

e, este un

20 de tineri

Obiectivul principal al celei de-a VIIIa promova
în statele m
, în contextul
viitorul Europei
#GenerationEU implicarea de noi
voluntari în promovarea valorilor europene, prin intermediul platformei impreuna-in.eu. Cei 20 de
referitoare la viitorul Uniunii Europene
climatice,

-o
,

I-a a #GenerationEU - Promotori ai demo
solidaritate:
#GenerationEU #GenerationEU
,
,

parcursul

valorile fundamentale ale UE.
tem
.

sprijinul
etape obligatorii:
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●

candidaturilor depuse (17

februarie 21 martie 2022).
●
- ulterioar
include un workshop
cuprinzând 8 scurte
, care va fi
organizat pe parcursul a 3 zile (în format hibrid sau online), în perioada 11-15 aprilie 2022.
● A
proprii de comunicare pe temele indicate la punctul 3.1 (1-31 mai 2022).
●
ii
perioada
octombrie/noiembrie 2022) în cadrul Forumului
include
printre care
cadrul proiectului i o dezbatere
români în Parlamentul European, oferindu.
an, iar promotorii vor
avea ocazia de a dezbate
.

COVIDntul în vigoare la momentul
respectiv al Parlamentului European referitor la organizarea de evenimente în statele membre.
F
acest document a fost citit în întregime

: Toate etapele proiectului sunt obligatorii.
care se vor afla în imposibilitatea de a participa la toate etapele proiectului.
Lipsa

din

Promotorii care au participat la
toate etapele proiectului vor primi la final o
.

1.2. Principii generale
Accesibilitate
●

Participarea la

este
.

●

de comunicare
caracter
voluntar, non-profit, iar accesul în cadrul acestora se va realiza cu titlu gratuit, cu scopul
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Responsabilitate
●

Promotorii
proprii.

●

conform calendarului, scrisori de
sprijin primite de la or
#GenerationEU -

●

în cadrul evenimente

●
privire la temele abordate.
●
considerate
responsabilitatea pentru eventuale erori,

Caracter apolitic
●
), respectând caracterul
.

nepartizan al
Echilibrul politic
●
●

Promotorii
vor
respecta
evenimentelor lor.
În cazul în care la

principiul

echilibrului

politic

în

organizarea

venimente vor participa membri ai Parlamentului
turor grupurilor

politice relevante la nivel european.

●

Organizatorii proiectului vor oferi sprijin exclusiv non-financiar

●

Organizatorii
www.europarl.ro
canalele de comunicare ale partenerilor în proiect.

pe website-ul
i pe

●
Logo-urile organizatorilor
●

De asemenea, Promotorii vor beneficia de feedback i consiliere pe parcursul etapei de
pl
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●
intermediul canalelor de comunicare ale organ

●
●
●

17 februarie - 7 martie 2022 (23:59): perioada de depunere a candidaturilor. Înscrierea se
larului de înscriere disponibil aici.
21 martie 2022
20
21 martie - 1 aprilie 2022:
din partea
-

●

11-15 aprilie 2022: workshopzile

●

15-22 aprilie 2022: transmiterea

European Democracy in Action va avea loc pe durata a 3

●
●

propunerii
-ului European Democracy in Action
informarea
organizatorilor cu privire la d
de org
.
vor veni cu câte 1#GenerationEU.
1-31 mai 2022
(preferabil
în jurul datei de 9 mai - Ziua Europei).
22 iunie 2022: termen.
octombrie/noiembrie 2022: Forumul
europene.

Nota

datele de

●

etapelor proiectului.

●

-

/reziden i ai Uniunii Europene,

●

●

Cei in
unui grup de minimum 30 de tineri din propriil
minimum 3000,
parte, în intervalul 1-31 mai 2022.

Dintrcazul în car

fil

".
criere disponibil aici, incluzând o
le indicate la punctul 3.1
each online de

um 2 membri. În
grup informal se vor înscrie mai mult
um

4

Criteriu

Punctaj maxim
5

anterioare

similare

15
obiectivelor

ce
important pentru

identificate.
une la obiectivele
#GenerationEU: Promotori ai
Gradul de fezabilitate a
act
propuse pentru implementare

10

Impact poten ial i diseminare

5

i

5

inovare

i i
i activit ile propuse
i metodele prin care v
is
implica i tinerii din comunitatea
.
Descrie
va fi impactul
ac
în comunitatea
. Men
propune i s
i
ac iunea.
Descrie i acele elemente pe care le
i inovatoare i men iona i ce
crede i c va aduce nou proiectul
.

Punctaj maxim total: 40 de puncte.
Aceste 5
Autorii celor mai bine punctate 20
promotorilor.
pentru criteriul -

în formularul de înscriere.

3. Descrierea etapelor proiectului
3.1. ETAPA I 

candidaturilor

Înscrierile au loc în perioada 17 februarie - 7 martie 2022 (23:59).
online, prin intermediul formfularului de înscriere disponibil aici.
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●
ontacta organizatorii la adresa epbucarest@europarl.europa.eu.

Obiective specifice:
promova
fundamentale ale acesteia
ocale vor
viitorul
v
i al Anului european al tineretului 2022.
încurajarea impl
de noi voluntari în promovarea valorilor europene, prin intermediul platformei impreuna-in.eu.

tineri

sau mai
:

multe
● Evenimente de tip seminar de informare / dezbatere
●
n intermediul Facebook Live sau alte
platforme online care permit streaming live
●
non-formale (
, campanii
online, campanii video, podcasturi etc.)
Biroului Parlamentului European în România,
of the European Youth for Change, Institutului European din România,
Consiliului Tineretului din România va selecta cei 20
candidaturilor
Candidaturile înscrise de repr
de membrii juriului, reprezentan i ai

i

GEYC, AYI i CTR nu vor fi evaluate
respective.

3.2. ETAPA II - Participare la workshop
Scopul workshop-

În cadrul workshopafla detalii despre:
●
● temele
●
●

European Democracy in Action este de a implica tinerii în sesiuni interactive
,
.
European Democracy in Action , cei 20

-in.eu;
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●

organ
caracter nonlimitate.
8 ateliere










,

:
Atelier Management de proiect
Atelier Social media
Atelier
i
le europene
Atelier Youth Empowerment Atelier Storytelling
Atelier Combaterea d
în UE
Atelier
Atelier Creare de
ideo podcast-uri
-au înscris

Ulterior workshop-

European Democracy in Action , Biroul Parlamentului European în România

-ului în format hibrid,
-ului cheltuielile legate de transport

organizatorii v

proiect.

3.3. ETAPA III 22 aprilie 2022, în
urma workshop-

European Democracy in Action , precum

#GenerationEU:
ne .
, în intervalul 1-31 mai 2022,
în format online, hibrid sau fizic. În cazul
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Promotorii vor avea în vedere atât o
online
.
lor
●
●

:
30 de tineri,

vor fi documentate cu imagini video, fotografii etc., care vor fi transmise ulterior
sau documente considerate relevante pentru

●

În etapa de planificare, Promotorii vor asigura p
socializare etc.), pentru a transmite

●

În plus, Promotorii pot avea în vedere organizarea
suplimentare în mediul
online
. Ex: quiz-uri, concursuri
online de fotografie pe teme europene, transmisiune live video pe Facebook etc.
Ulterior
etc.
Pagina de Facebook #GenerationEU

●
●

târziu la data
de 22 iunie 2022.

3.4. ETAPA IV Scopul acestui eveniment

●
●
●

venimentul va avea loc în perioada
octombrie/noiembrie 2022,
ulterior.
Fiecare P
,
slide-uri, conform unei structuri comunicate de organizatori.
români în Parlamentul European

forumului în format hibrid sau fizic,
o
. Toate detaliile necesare vor fi transmise ulterior.
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