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Stimaţi editori, colaboratori, prieteni!
Argument
Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual și Cultură,
lansează în luna noiembrie 2014 apelul de proiecte pentru traduceri literare
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/literary-translation_en
Drept urmare Centrul Naţional Proedit vă invită la atelierul de scriere proiecte din
perioada 22-26 septembrie 2014 care se va finaliza printr-un proiect similar celui pe care
editura dumneavoastră dorește să îl depună în cadrul programului „Europa creativă”.
Proedit vă ajută astfel să formaţi specialiști în accesare fonduri și să obţineţi finanţare
nerambursabilă pentru traducerea a minim 10 titluri.

Prezentare Atelier de scriere proiecte culturale
Atelierul se va desfășura la Centrul National Proedit, situat în București, Piaţa Presei
Libere nr.1, corp D (Central) et. 4, cam 421 și va fi susţinut de Mihaela Murgoci, specialist în
redactarea de proiecte culturale, care a mai derulat cursuri și ateliere pentru angajaţii din
edituri.
În cadrul atelierului participanţii pot scrie sub coordonarea lectorului un proiect pe
care intenţionează să îl depună în cadrul sesiunilor de cereri de proiecte specifice.
Programul se va derula în perioada 22-26 septembrie, astfel: câte 4 ore pe zi, de la
orele 16.00.
Ziua 1 - De la idee la proiect:
- care este nevoia care stă la baza unui proiect
- ce este un proiect și cum se încadrează el în misiunea unei organizaţii
- instrumente de analiză
- grupuri ţintă/beneficiari direcţi/beneficiari indirecţi/stakeholderi
Ziua 2 - Cum scriem un proiect:
- scop și obiective
- activităţile proiectului
- rezultate – output, outcome
- impactul proiectului
Ziua 3 - Cum implementăm un proiect:
- promovare și vizibilitate
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- analiza riscurilor
- sustenabilitate
Ziua 4 - Finanțarea AFCN – proiecte editorial
- structură
- criterii de evaluare
- cerinţe finanţator
Ziua 5 - Finanțări europene – Europa creativă
- structură
- criterii de evaluare
- cerinţe finanţator

La final, participanţii vor primi diplome de participare.
Taxa de participare este de 300 lei/persoana. Daca se înscriu mai mulţi angajaţi dintr-o
firmă, taxa se reduce la 250 lei/persoană. Pentru membrii UER taxa este subvenţionată de
uniune, fiind de 200 lei/persoana, indiferent câţi angajaţi se înscriu.
Termen limita! Cererea completata, diploma de absolvire a studiilor, o copie a CI/BI
precum si documentul de plata a taxei de înscriere (daca se achita prin bancă) se scanează și se
trimit la adresa claudiu.istrate@proedit.ro până la data de miercuri 17 septembrie, ora 18:00.
Centrul asigura participanţilor dotările tehnice necesare (laptopuri, tabla interactiva,
softuri, internet etc.) și alte condiții de pregătire (tarife promoţionale, mape documentare,
cofee break).
Materiale privind Centrul Naţional Proedit, Calendarul activităţilor și evenimentelor pe
anul 2014 precum și alte informaţii utile pot fi vizionate pe www.proedit.ro
Informaţii la Claudiu Istrate tel. 0755/096.431, Iolanda Chioaru 0755/096.439 și Adrian
Baciu 0755/096.432.
Grăbiţi-vă și folosiţi această oportunitate! Succes!
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