COMUNICAT DE PRESĂ

La Cluj-Napoca,

Ziua Europei este despre #10aniROînUE şi #FutureofEurope
Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest prin Centrul de informare Europe Direct Transilvania de
Nord, în parteneriat cu Primăria Muncipiului Cluj-Napoca și cu instituţiile publice din Cluj, sărbătoresc Ziua Europei
la data de 9 mai 2017, alăturându-se astfel întregii comunităţi europene care celebrează această importantă zi.
Anul acesta, având în vedere împlinirea a #10aniROînUE, evenimentul prilejuit de Ziua Europei va fi dedicat
acestei aniversări şi schimbărilor aduse comunităţii regionale de aderarea la Uniunea Europeană.
Aşa că marţi, 9 mai, vă aşteptăm în Parcul Central, la Casino - Centru de Cultură Urbană, între 11-17.
Vom expune şi lansa public şi 10 infografice create pentru a arăta cele mai importante 10 avantaje pe care
fiecare dintre noi le avem după aceşti 10 ani. Infograficele le puteţi vizualiza aici http://www.nordvest.ro/category/dupa-10aniroinue-in-transilvaniadenord/. În plus, vom anunţa câştigătorul concursului foto „10 ani de
UE:
Transilvania
de
Nord
before&after”.
Imaginile
finaliste
aici
https://www.facebook.com/europedirect.cluj/posts/1331585886887093
Vom întreba clujenii prin interviuri foto&video, pe care le vom publica în social media, despre ce cred ei că va
fi #FutureofEurope şi ce înseamnă Europa pentru fiecare dintre noi.
De asemenea, vizitatorii vor avea ocazia să afle detalii despre teme europene de interes, activităţile instituţiilor
europene, dar şi să obţină informaţii referitoare la programele de finanţare europeană și despre proiectele derulate de
participanți. Municipalitatea clujeană va expune la standul organizat cu ocazia Zilei Europei materiale de informare
europeană furnizate de Biroul de Informare al Parlamentului European și ale Centrului de Informare Turistică al
Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
Date de contact: Andreea Marcu, expert comunicare, Centrul Europe Direct Transilvania de Nord, Agenţia de
Dezvoltare Regională Nord-Vest, tel: 0264/431550, fax: 0264/439222, mobil: 0755 777012, comunicare@nordvest.ro,
www.nord-vest.ro,
europedirect.nord-vest.ro,
https://www.facebook.com/europedirect.cluj/,
www.youtube.com/user/ADRNordVest

Reţeaua Centrelor de Informare Europe Direct din România este formată din 31 de centre care oferă zilnic cetăţenilor informaţii
privind politicile europene şi modul în care acestea ne influenţează viaţa de zi cu zi. Europe Direct reprezintă un partener
strategic pentru Comisia Europeană şi Reprezentanţa acesteia în România, fiind principalul mijloc prin care informaţia
europeană ajunge la publicul larg. Mai multe informaţii aici www.europedirectromania.eu

