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BUDGET HEADING 04.040102
PROGRESS programme
CALL FOR PROPOSALS FOR
SOCIAL POLICY
EXPERIMENTATIONS
Call for Proposals
VP/2012/007

PILOT PROJECT
ANALYSIS OF RECEPTION,
PROTECTION AND
INTEGRATION
POLICIES FOR
UNACCOMPANIED MINORS IN
THE EU

POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane
AP 5 Promovarea măsurilor active
de ocupare
DMI 5.1 Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active
de ocupare

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

The grant
requested should
be
€ 700.000
minimum and
€1 000.000
maximum.

In 2012, the
indicative budget
available for pilot
project is €
1.000.000.
EU co-financing
per project will
not be less than
€ 400.000 and
will not exceed €
500.000.

Minim
echivalentul
lei a
€ 500.000

în

şi
Maxim
€ 4.000.000

The grant will not exceed 80% of the
total eligible costs of the action.

AP 6 Promovarea incluziunii
sociale
DMI 6.3 Promovarea egalităţii de
şanse pe piaţa muncii
Proiect Strategic

Minim
echivalentul
lei a
€ 500.000
şi
Maxim
€ 4.000.000

în

PAGINA

15 February 2013

The applicant has to guarantee the
co-financing of the remaining 20%.
The equivalent of no less than 20%
of the total eligible costs is to be
supported by the applicant's own
resources or from other sources.

1

8 January 2013
The EU’s financial contribution may
not exceed 90 %
of the total eligible cost of the action;
the remaining 10% must be financed
by the partnership or other sources.

2

2% pentru:
• instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii
sau finanţate parţial de la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local şi
beneficiari entităţi finanţate
integral din bugetele acestora;

Pot fi transmise propuneri,
sugestii şi opinii pentru
îmbunătăţirea Schiţei
Ghidului Solicitantului –
Condiţii Specifice pentru
Cererea de propuneri de
proiecte de tip strategic
finanţată din DMI 5.1
programată a fi lansată
în 2012 la adresa de email
51strategic@fseromania.ro
până în 15.12.2012

2% pentru:
• instituţii publice finanţate
integral din venituri proprii
sau finanţate parţial de la bugetul
de stat, bugetul asigurărilor
sociale de stat sau bugetele
fondurilor speciale, ordonatori de
credite ai bugetului local şi entităţi
finanţate integral din bugetele
acestora;

Pot fi transmise propuneri,
sugestii şi opinii pentru
îmbunătăţirea Schiţei
Ghidului Solicitantului –
Condiţii Specifice pentru
Cererea de propuneri de
proiecte de tip strategic
finanţată din DMI 6.3
programată a fi lansată
în 2012 la adresa de email
63strategic@fseromania.ro
până în 15.12.2012

Proiect Strategic
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane

INFORMATII PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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