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CATALOGUL SURSELOR EUROPENE ŞI GUVERNAMENTALE DE FINANŢARE CARE AR PUTEA FI ACCESATE DE UBB ÎN ANUL 2011 – DECEMBRIE
FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

Grupul ţintă eligibil:
 Preşcolari;
 Elevii cu risc de părăsire
timpurie a şcolii;
 Persoane care au părăsit de
timpuriu şcoala;
 Persoane anterior aflate în
detenţie;
 Delincvenţi juvenili;
 Persoane care nu au absolvit
învăţământul obligatoriu;
 Părinţi/tutori ai elevilor cu risc

 Organizarea campaniilor de creştere a gradului de conştientizare în
vederea prevenirii, reducerii şi corectării fenomenului de abandon
şcolar sau de părăsire timpurie a şcolii;
 Dezvoltarea
şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere
şi
asistenţă educaţională în vederea prevenirii, reducerii şi corectării
fenomenului de părăsire timpurie a şcolii (pentru persoanele cu risc
de abandon şcolar sau de părăsire timpurie a şcolii ori aflate în
abandon şcolar şi pentru familiile acestora);
 Activităţi de adaptare/dezvoltare a curriculumului din învăţământul
preşcolar pentru formarea competenţelor cheie, inclusiv elaborarea de
materiale didactice şi de învăţare şi adaptarea acestora la specificul şi
nevoile preşcolarilor;
 Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „grădiniţa de familie”;
 Elaborarea/dezvoltarea/testarea/implementarea metodologiilor
şi
soluţiilor alternative
şi educaţionale în vederea pregătirii pentru
debutul şcolar;
 Diversificarea, dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere pentru
părinţi, pentru a înţelege importanţa educaţiei şi a intervenţiei
timpurii, precum şi rolul lor în educaţia copiilor;
 Identificarea/detectarea/analiza/remedierea problemelor de sănătate
care pot afecta dezvoltarea mentală, socială şi viitorul parcurs
educaţional
şi profesional al populaţiei şcolare, în special în
învăţământul preşcolar şi primar;
 Promovarea şi susţinerea dezvoltării parteneriatului de tipul şcoalăcomunitate-părinţi şi realizarea de activităţi educaţionale integrate, în
parteneriat, pentru prevenirea, reducerea şi corectarea abandonului
şi părăsirii timpurii a şcolii, precum şi pentru creşterea şanselor de
succes şcolar, în special în învăţământul preşcolar şi secundar
superior;
 Reintegrarea tinerilor delincvenţi în educaţie;
 Crearea, dezvoltarea şi consolidarea reţelelor şi parteneriatelor între
şcoli, instituţii locale, servicii de ocupare, servicii sociale
şi de
sănătate etc., inclusiv parteneriate şi reţele virtuale, în vederea
prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi reintegrarea în
educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala;
 Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de educaţie remedială (validarea
învăţării anterioare, detectarea lacunelor în pregătire, ore de
recuperare, orientare psihologică şi profesională, îndrumare etc.);
 Dezvoltarea şi furnizarea activităţilor de tipul „Şcoală după şcoală”;
 Organizarea de cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor
numerice, precum şi de programe de tipul A doua şansă etc.);
 Dezvoltarea activităţilor de tipul „şcoală/ grădiniţă de vară/de
duminică”, în special pentru persoanele aparţinând grupurilor
vulnerabile şi familiile acestora;
 Furnizarea programelor flexibile de educaţie de tip „A doua şansă”
care urmăresc dobândirea competenţelor de bază şi dezvoltarea
abilităţilor personale pentru cei care părăsesc timpuriu/abandonează
şcoala, inclusiv pentru populaţia adultă;
 Elaborarea cercetărilor, studiilor, analizelor şi sondajelor în domeniul
părăsirii timpurii a şcolii, ratei scăzute de participare la educaţie şi
pentru a sprijini creşterea flexibilităţii în educaţia de tip „A doua
şansă”;
 Dezvoltarea
şi implementarea metodologiilor
şi instrumentelor
inovatoare ce se adresează celor care abandonează/părăsesc timpuriu
şcoala sau care sunt în situaţie de eşec şcolar;
 Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru
cei cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru cei care părăsesc
timpuriu/abandonează şcoala;
 Sprijin pentru formarea şi perfecţionarea personalului care lucrează cu
persoane cu risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii, cu cei care
părăsesc timpuriu şcoala şi cu populaţia adultă, în programe de
prevenire a abandonului/părăsirii timpurii a şcolii şi în programe de

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Minim
 15% din valoarea
echivalentul în
totală a
lei a 50.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
şi
ordonatori de
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
499.999 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiarii
instituţii publice
finanţate integral
din venituri proprii
şi/sau finanţate
parţial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
instituţiile de
învăţământ
superior
acreditate, care nu
fac parte din
categoriile
anterioare de
beneficiari.

DATA
ESTIMATIVĂ A
LANSĂRII

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

decembrie 2011
– ianuarie 2012

www.fseromania.ro

 Obiectivul
specific
al
acestui Solicitanţii eligibili:
domeniu major de intervenţie îl  Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
reprezintă elaborarea şi implementarea
de strategii, planuri de acţiune
şi  Agenţii, structuri subordonate
sau aflate în coordonarea
măsuri, la nivel naţional
şi multiMECTS şi alte entităţi sau
regional, pentru:
organisme publice cu atribuţii în
A doua şansă în
- prevenirea fenomenului de părăsire
domeniul îmbunătăţirii accesului
educaţie
timpurie a
şcolii
şi menţinerea în
la educaţie şi prevenirea şi
sistemul de educaţie şi formare
corectarea fenomenului de
AP 2 Corelarea învăţării profesională iniţială a persoanelor
părăsire timpurie a şcolii,
pe tot parcursul vieţii cu expuse acesturi risc;
incluziunii sociale şi
piaţa muncii
- reintegrarea în educaţie a persoanelor
îmbunătăţirii situaţiei grupurilor
care au părăsit timpuriu/abandonat
vulnerabile în educaţie;
DMI 2.2 Prevenirea şi
şcoala.
 Inspectorate şcolare judeţene
corectarea părăsirii
şi instituţii
timpurii a şcolii
afiliate/subordonate/coordonate
;
Proiect grant
 Instituţii de învăţământ
superior acreditate, publice
şi private;
 Institute/centre de
cercetare/dezvoltare în
domeniul educaţiei, al incluziunii
sociale;
 ONG–uri ce activează în
domeniul educaţiei, incluziunii
sociale, îmbunătăţirii situaţiei
grupurilor vulnerabile în
educaţie şi conexe;
 Unităţi de învăţământ (ISCED 03) publice şi private din reţeaua
şcolară naţional;
 Furnizori de orientare şi
consiliere şcolară, publici şi
privaţ;
 Organizaţii sindicale şi
patronate;
 Instituţii de cult şi asociaţii
religioase;
 Ministerul Sănătăţii şi agenţii,
structuri subordonate sau aflate
în coordonarea acestuia;
 Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi instituţii
subordonat;
 Agenţia Naţională Antidrog;
 Autorităţi ale administraţiei
publice locale.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

DATA
ESTIMATIVĂ A
LANSĂRII

de părăsire timpurie a şcolii;
educaţie de tipul „A doua şansă”, inclusiv programe de consiliere,
 Personal implicat în dezvoltarea
asistenţăpsiho-pedagogică şi sanitară;
 Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru adaptarea culturii şcolii în
şi implementarea programelor
scopul integrării cu succes a programelor de tip „A doua şansă”;
de educaţie de tip „A doua
 Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea
şansă”;
abilităţilor sociale în scopul facilitării integrării sociale a celor care
 Personal implicat în dezvoltarea
părăsesc timpuriu şcoala;
programelor de prevenire a
fenomenului de părăsire a şcolii.  Dezvoltarea acţiunilor specifice pentru îmbunătăţirea şi promovarea
abilităţilor speciale în scopul facilitării integrării sociale a populaţiei
adulte în educaţia de tip „A doua şansă”.
Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

 Obiectivul
general
al
acestui
domeniu major de intervenţie este
acela de a îmbunătăţi accesul şi
participarea la programele de formare
profesională
continuă,
facilitând
calificarea angajaţilor (nume generic
pentru personalul angajat de o
Acces şi participare la
întreprindere, membri ai asociaţiilor
formare profesională
familiale sau persoane fizice autorizate
continuă
să desfăşoare o activitate economică în
mod independent).
AP 2 Corelarea învăţării
pe tot parcursul vieţii cu
piaţa muncii
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

DMI 2.3 Acces şi
participare la FPC
Proiect strategic
sectorial

Grupul ţintă eligibil:
 Angajaţi;
 Manageri;
 Grupul ţintă al unui proiect
finanţat în cadrul actualei cereri
de propuneri de proiecte trebuie
să fie alcătuit din minimum
200 de persoane!

 Sprijin pentru angajaţi, în vederea calificării/recalificări;
 Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a
programelor FPC;
 Activităţi de dezvoltare, implementare, monitorizare şi evaluare a
serviciilor de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor;
 Campanii de informare/ conştientizare/ mediatizare;
 Activităţi inovatoare, care facilitează accesul şi participarea angajaţilor
la programe de formare profesională continuă.

Minim
 3% din valoarea
echivalentul în
totală a
lei a 500.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
şi
ordonatori de
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
5.000.000 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial,
pentru beneficiarii
instituţii publice
finanţate integral
din venituri proprii
sau finanţate
parţial de la
bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale şi pentru
beneficiari entităţi
publice locale
finanţate integral
din venituri proprii
sau şi/sau
finanţate parţial de
la bugetele locale;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial.

decembrie 2011
– ianuarie 2012

www.fseromania.ro

Solicitanţii eligibili:
 Furnizori de FPC autorizaţi,
publici şi privaţi;
 MMFPS şi structuri/agenţii
subordonate/coordonate
acestuia;
 Consiliul Naţional pentru
Formarea Profesională a
Adulţilor;
 Centre autorizate de Evaluare
şi Certificare a competenţelor
profesionale;
 Furnizori de orientare şi
consiliere în carieră, publici şi
privaţi;
 ONG-uri;
 Membri ai Comitetelor Sectoriale
şi Comitete Sectoriale cu
personalitate juridică;
 Organizaţii sindicale;
 Organizaţii patronale;
 Instituţii şi organizaţii
membre ale Pactelor
Regionale şi Parteneriatelor
Locale pentru Ocupare şi
Incluziune Socială;
 Instituţii şi organizaţii membre
ale consorţiilor şi parteneriatelor
regionale şi locale în domeniile
ocupării, educaţiei şi formării
profesionale;
 Asociaţii profesionale;
 Camere de comerţ şi industrie.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

 Obiectivul
general
al
acestui
domeniu major de intervenţie este
acela de a se concentra asupra
iniţiativelor transnaţionale ca o parte a
strategiei
privind
schimbul
de
informaţii
şi inovaţii pe o piaţă
inclusivă a muncii, cu alte State
Membre UE;
 Vor fi încurajate parteneriatele cu
parteneri transnaţionali care au avut
rezultate pozitive în integrarea şi
atragerea persoanelor în educaţie şi
formare, beneficiindu-se astfel de
diseminarea
iniţiativelor
inovative,
experienţei, rezultatelor
şi bunelor
practici.
o

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane
Iniţiative transnaţionale pentru o
piaţă
inclusivă a muncii
AP 6 Promovarea
incluziunii sociale
DMI 6.4 Iniţiative
trans-naţionale pentru
piaţă
inclusivă a muncii
Proiect strategic
sectorial

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

Grupul ţintă eligibil:
 Personal al AMPOSDRU;
 Personal
al
Organismelor
Intermediare pentru POS DRU;
 Personal
al
membrilor
parteneriatelor transnaţionale.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

 Proiecte transnaţionale orientate spre dezvoltarea resurselor umane în
cadrul politicilor şi practicilor de incluziune socială;
 Stabilirea parteneriatelor la nivel european în
resurselor umane şi incluziunii sociale;

domeniul dezvoltării

 Dezvoltarea şi implementarea de noi metode şi instrumente pentru
combaterea discriminării şi a inegalităţilor;
 Schimbul de experienţă şi transferul de expertiză legat de
metodologiile de succes dezvoltate pentru incluziunea socială, inclusiv
mentorat;
 Schimb de informaţii, pregătire şi stagii de practică în instituţii
relevante pe piaţa muncii şi în domeniul politicilor sociale;
 Diseminarea metodelor inovatoare
combaterea discriminării;

către

alţi

actori

implicaţi

în

 Participarea şi colaborarea cu reţelele tematice europene şi naţionale,
inclusiv organizarea şi participarea la grupuri de lucru, evenimente,
seminarii şi conferinţe în domeniul dezvoltării resurselor umane şi
incluziunii sociale;
 Schimb de experienţă şi bune practici, inclusiv stagii de practică,
pentru identificarea celor mai bune modalităţi de utilizare a fondurilor
destinate dezvoltării resurselor umane;
 Schimb de bune practici şi transfer de expertiză privind incluziunea şi
ocuparea domerilor, în special a domerilor de lungă durată;
 Identificarea bunelor practici
şi schimbul de experienţă privind
adaptarea formării profesionale la noile tehnologii;
 Dezvoltarea şi susţinerea programelor comune pentru promovarea
ocupării;
 Studii şi cercetări comparative la nivel european privind aspectele
incluziunii sociale şi integrării pe piaţa muncii;
 Stimularea şi susţinerea inovării prin schimbul de experienţe şi bune
practici şi de cercetare într-o nouă abordare.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Minim
 25% din valoarea
echivalentul în
totală a
lei a 500.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
şi
ordonatori de
credite ai
Maxim
bugetului de stat,
5.000.000 euro
bugetului
asigurărilor sociale
de stat şi ai
bugetelor
fondurilor speciale
şi entităţile aflate
în subordine sau în
coordonare
finanţate integral
din bugetele
acestora;
 2% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
beneficiari instituţii
publice finanţate
integral din
venituri proprii sau
finanţate parţial de
la bugetul de stat,
bugetul
asigurărilor sociale
de stat sau
bugetele fondurilor
speciale;
beneficiari
ordonatori de
credite ai
bugetului local şi
beneficiari entităţi
finanţate integral
din bugetele
acestora;
beneficiari entităţi
publice locale
finanţate integral
din venituri proprii
şi/sau finanţate
parţial de la
bugetele locale;
persoane juridice
de drept privat
fără scop
patrimonial;
 5% din valoarea
totală a
cheltuielilor
eligibile pentru
persoane juridice
de drept privat cu
scop patrimonial.

DATA
ESTIMATIVĂ A
LANSĂRII

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

decembrie 2011
– ianuarie 2012

www.fseromania.ro

Solicitanţii eligibili:
 ONG-uri;
 MMFPS
şi
agenţii/structuri
coordonate/subordonate
acestuia;
 AMPOSDRU
şi
organismele
intermediare POS DRU;
 Agenţii/instituţii
guvernamentale cu atribuţii în
domeniul
pieţei
muncii
şi
incluziunii sociale;
 Agenţia
Naţională
pentru
Ocuparea Forţei de Muncă;
 Consiliul
Naţional
pentru
Formarea
Profesională
a
Adulţilor;
 Administraţia
Naţională
a
Penitenciarelor
şi
instituţii
subordonate;
 Furnizori de FPC autorizaţi,
publici şi privaţi;
 Furnizori de servicii sociale;
 Furnizori de servicii de ocupare
acreditaţi, publici şi privaţi;
 Autorităţi
ale
administraţiei
publice centrale şi locale;
 Institute
de
cercetare
în
domeniul
pieţei
muncii
şi
incluziunii sociale;
 Organizaţii
sindicale
şi
patronate;
 Asociaţii ale IMM-urilor;
 Asociaţii profesionale;
 Membri ai Comitetelor Sectoriale
Comitete
Sectoriale
cu
şi
personalitate juridică;
 Instituţii şi organizaţii membre
ale Pactelor Regionale
şi
Parteneriatelor Locale pentru
Ocupare şi Incluziune Socială;
 Universităţi
publice
şi
private, acreditate.

VALOAREA
GRANTULUI

(*) Prezentul Catalog a fost întocmit pe baza Ghidurilor existente. Informaţiile vor fi actualizate în momentul apariţiei Ghidurilor Specifice finale.
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