EUROPE DIRECT Informacijski centar Sisak

E-bilten, broj 10, prosinac 2015.

Drage čitateljice i čitatelji,

pred vama je posljednji ovogodišnji broj
biltena Informacijskog centra Europe Direct
Sisak u kojemu donosimo kratak presjek
nekih naših aktivnosti kroz godinu kako
bismo temeljito i objektivno informirali
europske građanke i građane koji žive na
području Sisačko-moslavačke županije o
pravima i mogućnostima koje im se nude
nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku

uniju, ali i prilike koje mogu iskoristiti kako bi
im svakodnevnica na području Sisačkomoslavačke županije predstavljala kvalitetno
i poticajno okruženje za život.
E-bilten omogućava informiranje i izvan
radnog
vremena
Informacijskog
centra
Europe Direct Sisak te je dostupan na
internetskoj stranici Centra.

Informacijski centar EUROPE DIRECT Sisak
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EDIC Sisak dio je informacijske mreže
Europe Direct, jednog od glavnih
sredstava Europske unije za informiranje
europskih
građana
i
promicanje
građanskog sudjelovanja na lokalnoj i
regionalnoj razini.
Informacijski centri predstavljaju mjesta
komunikacije svih institucija EU s
javnošću i suradnje s drugim aktivnim
partnerima u informiranju te svojim
radom
dopunjuju
i
podupiru
rad
predstavništva Europske komisije i ureda
za informiranje Europskog parlamenta na
lokalnoj i regionalnoj razini u zemljama
članicama EU.
U sklopu Informacijskog centra Europe
Direct Sisak:

E-bilten, broj 10, prosinac 2015.



Olakšavamo vam komunikaciju s
tijelima i institucijama EU



Omogućavamo vam iznošenju i
razmjenu

Odgovaramo na vaša pitanja



Osvještavamo vas i upoznajemo s
vašim mogućnostima unutar EU

o

svim

područjima djelovanja EU


Organiziramo

predavanja

radionice

vas

koje

potiču

i
da

izravno sudjelujete u životu svoje
zajednice

i

postanete

aktivna

građanka i građanin EU


Obilježavamo
događanja



stavova

važne

vezana

datume
uz

EU

i
na

lokalnoj i regionalnoj razini


Potičemo

vašu

kreativnost

Za više informacija i odgovore na pitanja o Europskoj uniji posjetite internetske stranice
središnje informacijske mreže Europe Direct ili nazovite na broj 00 800 67 89 10
11.

RADNO VRIJEME INFORMACIJSKOG CENTRA EUROPE DIRECT SISAK
EDIC Sisak je za korisnike otvoren od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 13:00 sati.

KONTAKT
Osim posjeta Centru, smještenom u prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Vlado
Gotovac Sisak na adresi Rimska bb, Sisak, do informacija možete doći putem
internetskih stranica www.edicsisak.eu, e-maila edicsisak@simora.hr, na broj
telefona +385 (0)44 544 204 i faksa +385 (0)44 544 206 te praćenjem društvenih
mreža Facebook i Twitter.
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Kratak presjek aktivnosti u 2015. godini
Tijekom 2015. godine
sisački se
Informacijski centar Europske unije
potrudio otvoriti vrata svim dobnim
skupinama pa smo tako organizirali
dvije izložbe dječjih radova, jednu
proljetnu i jednu zimsku. Održali smo
niz predavanja po školama na
području
Sisačko-moslavačke
županije, družili se i s građanima
starije životne dobi, a mnoge smo i
nagradili
našim
promotivnim
materijalima
i
edukativnim
materijalima koji redovno pristižu u
sisački EDIC.

U proljeće smo imali priliku ugostiti
europarlamentarku Marijanu Petir
koja je
građanima i građankama
Sisačko-moslavačke
županije
predstavila
način
funkcioniranja
Europskog
parlamenta,
ali
i
odgovorila na mnogobrojna pitanja
zainteresiranih.

mogućnosti za nove suradnje pa smo
tako organizirali dvije šarene izložbe
kako bismo djecu potaknuli na
promišljanje Europske unije.

Budući da Sisak ima velik postotak
starijeg stanovništva, napravili smo i
ulično druženje za njih. Na prometnu
smo ulicu postavili naš štand i lijep
jesenji dan proveli u razgovoru s
našim sugrađanima. Bilo je pitanja o
mirovinama, zdravstvu, pravima koja
građani Hrvatske imaju kao građani
Europske unije, a mnogi su pohvalili i
naše mjesečne radijske emisije.

Osim europarlamentarke, svojom su
nas posjetom obradovali i sisački
osnovnoškolci
s
kojima
smo
razgovarali
o
Europskoj
uniji,
Hrvatskoj kao članici Europske unije,
ali i Sisku, europskom gradu bogate
povijesti.
Oduševljeni
mališani
ponijeli su šarene publikacije za
podsjetnik i daljnje učenje i otvorili
Europe Direct Sisak – Vaša vrata u Europsku uniju!
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E-bilten, broj 10, prosinac 2015.

Ove smo godine pokušali slijediti i
dobre
primjere
kolega
iz
Predstavništva Europske komisije u
Zagrebu pa smo organizirali jezični
caffe na kojemu su sudjelovali
jezikoznalci i prisutnima pokazali
kako se i zašto jezik može učiti i
samostalno. Današnje vrijeme pruža
mnoge mogućnosti putovanja i
zapošljavanja u drugim zemljama i
smatramo da je znanje jezika možda
čak i najvrjednije znanje koje čovjek
može imati pa smo ovim caffeom
potaknuli malu raspravu o toj temi, a
gužva na policama s rječnicima
pokazala je da je naš Jezični caffe bio
uspješan!

Tijekom ljetnih mjeseci vrijedno smo
radili pa smo u skladu sa svjetskom
izložbom čija je tema bila „Nahraniti
planet – energija za život“ održali
kreativne i edukativne radionice s
područja uzgoja hrane. Kreativnom
radionicom „Ukrasi, posadi, uzgoji“
pokazali smo kako se i na malom
području može uzgojiti zelene biljka
za
konzumaciju.
Moramo
se
pohvaliti, imamo nove vrtlare! 
Tijekom jeseni smo imali veliku čast
ugostiti ravnatelja sisačkog Gradskog
muzeja i čuti predavanje o europskoj
baštini te o sisačkoj industrijskoj
baštini. Uspješno predavanje otvorilo
je vrata za druženja i u 2016. godini,
no o tome ćemo na vrijeme, u
jednom od idućih brojeva našega
glasila.
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Svemu
ovome
treba
dodati
i
gostovanja u školama tijekom kojih
smo
učenicima
srednjih
škola
predstavili
rad
sisačkog
Informacijskog centra i odgovarali na
mnogobrojna pitanja vezana uz
školovanje i život u drugim zemljama
članicama
Europske
unije,
mogućnostima
putovanja,
preseljenja i svega onoga što zanima
mlade ljude na pragu života.

E-bilten, broj 10, prosinac 2015.

najviše upita tijekom godine bilo je
vezano uz povlačenje sredstava za
razvoj ruralnih područja. Moramo se
pohvaliti kako smo u suradnji s
Razvojnom
agencijom
SI-MO-RA
d.o.o. šesnaest vlasnika obiteljskih
poljoprivrednih
imanja
uspjeli
pripremiti za apliciranje na mjere
Ruralnog razvoja. Interes je bio i
veći, no nisu svi zadovoljavali uvjete
pa se nadamo u idućoj godini podići
razinu znanja i svijesti kako bismo
većem
broju
poljoprivrednika
i
poduzetnika pomogli u povlačenju
sredstava
koja
su
nam
na
raspolaganju iz različitih fondova
Europske unije.

Budući da je Sisačko-moslavačka
županija pretežno ruralno područje,

Obavijest o radu Informacijskog centra
Od 4. siječnja 2016. godine sisački Informacijski centar Europske unije radit će
sat vremena dulje, od 9 do 14 sati, i dalje u prostoru Narodne knjižnice i
čitaonice Vlado Gotovac Sisak. Volite li više moderne komunikacijske kanale,
nazovite nas na 044 544 204 ili nam pišite na edicsisak@simora.hr. Naravno,
naši profili na društvenim mrežama Facebook i Twitter i dalje su aktivne.
Družimo se, učimo, stvarajmo ljepši svijet zajedno! 
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Poziv na dostavu projektnih prijedloga – Urbani inovativni projekti
Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku Europske unije 15. prosinca 2015.
godine uputila je prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga inicijative Urbanih
inovativnih projekata.
Inicijativa Urbanih inovativnih projekata pokrenuta je kako bi se testirali novi
pristupi u rješavanju problema s kojima se susreću gradovi i urbane sredine.
Putem ove inicijative urbanim je sredinama pružena prilika isprobavanja novih,
neiskušanih i kreativnih pristupa problemima koji ih očekuju u 21. stoljeću.
Za provedbu programa Europska unija namijenila je ukupno 371.000.000 eura.
Prvi poziv, za koji je namijenjeno 80.000.000 eura, bavit će se sljedećim
temama:
· prijelaz na nove izvore energije
· urbano siromaštvo (naglasak na siromašne gradske četvrti)
· integracija imigranata i izbjeglica
· poslovi i vještine u lokalnoj ekonomiji
Tijekom siječnja i veljače bit će održana četiri seminara za potencijalne
prijavitelje, kako bi se osiguralo da su gradovi i relevantni dionici upoznati s
pozivom. Seminari će biti održani u Bruxellesu, Rigi, Rimu i Krakowu.
Prvi će seminar biti održan u Bruxellesu 13. siječnja, a zainteresirani se mogu
registrirati putem sljedeće poveznice: http://www.uia-initiative.eu/en/brusselsapplicant-seminar.
Mogućnost registracije za ostala tri seminara bit će otvorena u sljedećih nekoliko
dana. Zadnji rok za prijavu projekata je 31. ožujak 2016. godine.
Više informacija na: http://www.uia-initiative.eu/.
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Natječaj za program Eurostars 2
Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju
s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.
Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu.
Ciljevi programa:


Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj
način jačati njihov inovacijski kapacitet



Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika



Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Natjecatelji:
Glavni partner na projektu mora biti malo ili srednje trgovačko društvo[1] koje
se bavi istraživanjem i razvojem (R&D performing SME). Najmanje 50%
aktivnosti treba provoditi partner koji je R&D performing SME. Ostali partneri na
projektu moraju biti mala ili srednja poduzeća.
Znanstveno-istraživačke institucije mogu se uključiti u projekt kao vanjski
suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu niti su član HR
konzorcija. Obrti, fizičke osobe ne mogu sudjelovati u programu. Velika
poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.
Vrijednost financiranja: 200 000 EUR ili do 70 % opravdanih troškova hrvatskog
partnera na projektu, ovisno što je manje.
Opravdani troškovi: plaće zaposlenih, oprema i sitni inventar, troškovi usluga,
troškovi putovanja, ostali razvojni troškovi.
Više informacija pročitajte ovdje.
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Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete
života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti
Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge, domove socijalne skrbi i
druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi da se u skladu s
ovim Pozivom prijave za financijsku potporu za projekte usmjerene unaprjeđenju
kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj
zajednici.
Dokumentaciju i dodatne informacije potražite ovdje.

I za kraj...
Hvala na ovogodišnjem druženju! Nadamo se da smo uspjeli informirati točno i
na vrijeme, a u idućoj godini bit će još više informacija, događanja i druženja o
čemu ćemo izvještavati biltenom, internetskom stranicom i preko obavijesti na
društvenim mrežama.
Svim primateljima našeg biltena kao i posjetiteljima Informacijskog centra,
poslovnim partnerima, suradnicima i budućim suradnicima želimo svako dobro
tijekom blagdana te uspješnu 2016. godinu! Sretno nam svima!
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EUROPE DIRECT
SISAK

Elektronički bilten je
informativnog karaktera te
predstavlja jedno od
sredstava informiranja u
okviru djelatnosti
Informacijskog centra
Europe Direct Sisak.

Za sadržaj biltena je
odgovoran isključivo EDIC
Sisak te on ne odražava
bezuvjetno službene
stavove Europske unije i
Predstavništva Europske
komisije u Republici
Hrvatskoj.

Bilten možete preuzeti na
internetskoj stranici
Centra:

www.edicsisak.eu

Izradu biltena sufinancirala
je Europska unija.
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