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Premiile „Pentru o societate mai adaptată vârstnicilor” 
– Informaţii şi reguli specifice 

 

Premiul „Pentru o societate mai adaptată vârstnicilor” este o iniţiativă a Comisiei 

Europene şi a Consiliului European al Municipalităţilor şi Regiunilor (CEMR).  

 

Aceste premii se acordă autorităţilor locale şi regionale pentru iniţiative deosebite de 

promovare a îmbătrânirii active şi a solidarităţii între generaţii. Scopul premiului este să 

creeze, la nivel local, un mediu incluziv şi accesibil care să faciliteze îmbătrânirea 

activă şi să aibă un efect pozitiv asupra calităţii vieţii tuturor generaţiilor. Astfel, se vor 

dezvolta politici, servicii şi structuri care să îi sprijine pe vârstnici şi să le ofere 

posibilitatea de a participa la viaţa comunităţii şi de a fi activi şi autonomi.  

Autorităţile locale şi regionale sunt invitate să prezinte acţiunile pe care le-au desfăşurat 

în cadrul propriilor comunităţilor pentru promovarea sau favorizarea mediilor adaptate 

vârstnicilor. Ei trebuie să descrie provocările cu care s-au confruntat, precum şi soluţiile 

pe care le-au găsit. 

 

Data limită de trimitere a candidaturilor 
1 septembrie 2012 

 

Criterii de selecţie 

Candidaturile vor fi evaluate în funcţie de gradul de succes în promovarea, la nivel 

local, a mediilor adaptate vârstnicilor, precum şi de potenţialul de exportare a acestora 

în alte oraşe şi regiuni. 

 

Din juriu vor face parte şi reprezentanţi ai partenerului nostru, CEMR.  

 

Reguli specifice 

1. Această categorie se adresează autorităţilor locale şi regionale. 

2. Candidaturile trebuie să conţină iniţiative sau proiecte implementate în 2011 sau în 

curs de implementare în 2012.  

3. Evenimentele separate care fac parte din aceeaşi iniţiativă trebuie trimise ca o 

singură candidatură, cu condiţia ca acestea să fi fost implementate în aceeaşi 

localitate sau regiune.  

4. Rezumatul proiectului trebuie să includă informaţii despre impactul real al 

iniţiativei.  

5. Vă rugăm să consultaţi şi regulamentul general aplicabil tuturor categoriilor.  
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Premii pentru finaliştii UE 

• Locul I: 2000 € 

• Locul II: 1000 € 

• Locul III: 500 € 

 

Premiile vor fi folosite pentru îmbunătăţiri ulterioare ale proiectelor de dezvoltare de 

medii adaptate vârstnicilor sau pentru exportarea experienţei finaliştilor în alte oraşe sau 

regiuni interesate.  

Finaliştii UE din fiecare categorie vor fi invitaţi la ceremonia de decernare a premiilor la 

Bruxelles. Cheltuielile de deplasare sunt asigurate din orice oraş al UE.  

 


