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 Această componentă îşi propune să Solicitanţii eligibili trebuie:
stimuleze cea mai largă circulaţie  să fie edituri sau grupuri de
Componenta 1.2.2
posibilă a literaturii europene în rândul
edituri, publice sau private (sunt
cetăţenilor europeni, prin sprijinirea
excluse persoanele fizice);
Proiecte de traducere
traducerii literaturii europene de înaltă  să aibă sediul social într-una din
literară
calitate în diferite limbi ale
ţărilor
ţările participante la program.
participante la program.
 Sunt încurajate cererile trimise de
UBB este eligibilă prin Presa
editorii sau de editurile care doresc să
Universitară Clujeană,
traducă operele autorilor care au
departament al Universităţii
câştigat Premiul pentru Literatură al
"Babeş-Bolyai", având ca
Uniunii Europene.
principale obiecte de activitate
 De asemenea, pentru a promova
editarea de cărţi şi periodice,
integrarea europeană, se va acorda o
precum şi realizarea unor lucrări
atenţie deosebită circulaţiei operelor
specifice în diferite colecţii
literare scrise în limbile ţărilor care au
aderat la UE începând cu 2004.

Cultura 2007-2013

Proiectele de cooperare cu ţări terţe
(componenta 1.3.5) pot fi realizate în
Componenta 1.3.5
toate sectoarele culturale.
 Aceste proiecte sunt menite să pună în
valoare
spaţiul
cultural
comun
Proiecte de cooperare
europenilor, cu scopul de a încuraja
cu ţări terţe
dezvoltarea
unui
sentiment
de
cetăţenie europeană.
 Mai mult, proiectele de cooperare cu
ţări terţe ar trebui să genereze o
înţelegere între culturile europene şi
cele ale ţărilor terţe.


Sunt eligibile numai organizaţiile
sau
private
cu
publice
personalitate juridică, a căror
activitate
principală
se
desfăşoară în domeniul cultural
(sectorul cultural şi cel creativ) şi
cu sediul social într-una din ţările
participante la program.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 Un proiect eligibil constă într-o propunere de una până la maximum
zece opere de ficţiune care urmează a fi traduse dintr-o limbă
europeană (limba sursă) într-o altă limbă europeană (limba ţintă).
 Sunt eligibile doar costurile de traducere.
 Sunt eligibile numai operele de ficţiune, oricare ar fi genul literar, ca
de exemplu roman, povestire, nuvelă, teatru, poezie, benzi desenate.
Operele de alt gen decât de ficţiune nu sunt eligibile, de exemplu
ghiduri turistice, autobiografii, biografii, eseuri sau opere din domeniul
ştiinţelor umaniste (precum istorie, filozofie, economie etc.) şi opere
mai generale din domeniul altor ştiinţe (cum ar fi fizică, matematică
etc.)
 Operele originale trebuie să fie scrise de autori care sunt cetăţeni sau
rezidenţi într-o ţară participantă la program cu excepţia operelor
scrise în latină sau în greaca veche.
 Operele trebuie să fi fost deja publicate.
 Operele trebuie să nu mai fi fost traduse în limba ţintă.
 Solicitanţii selectaţi trebuie să demonstreze că deţin drepturile asupra
operei (operelor) literare propuse pentru traducere. Aceasta înseamnă
că solicitantul va trebui să prezinte contractul de cesiune de drepturi
datat
şi semnat în mod corespunzător înainte de semnarea
angajamentelor juridice de către Agenţia Executivă.
 Durata proiectului nu trebuie să depăşească 24 de luni. Se înţelege că
această perioadă începe de la iniţierea activităţii de traducere a primei
opere şi se încheie la data publicării ultimei opere traduse.

Minimum
2.000 EUR –
maximum
60.000 EUR

Beneficiarul
suportă toate
celelalte costuri
cu excepţia
costurilor de
traducere.

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
03.02.2012

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie:
 să aibă o durată maximă de 24 de luni;
 să implice coordonatorul şi cel puţin doi coorganizatori, cei trei fiind
aleşi din trei ţări diferite participante la program;
 să conţină, pentru fiecare coorganizator, un mandat semnat incluzând
angajamentele solicitate;
 să implice o cooperare culturală cu cel puţin un partener din ţara terţă
selecţionată. Cel puţin 50% din activităţile proiectului trebuie să aibă
loc în ţara terţă; costurile contractate într-o ţară terţă neselectată nu
sunt eligibile în cadrul acestei componente;
 să se bazeze pe un acord de cooperare între operatorii culturali
implicaţi (coordonator, coorganizator şi partener(i) din ţara terţă sau
coordonator,
ţările terţe); acest document este semnat de
coorganizatori şi de partenerul (partenerii) din ţara terţă şi descrie
cooperarea lor;
 să prezinte un buget echilibrat (cheltuieli = venituri) şi conform cu
plafonul de cofinanţare al UE fixat la 50% din bugetul eligibil total.

Minimum
200.000 EUR –
maximum
500.000 EUR

50% din
cheltuielile
eligibile

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
04.05.2012

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Proiectele nu trebuie să consiste în mod integral şi exclusiv în
realizarea şi întreţinerea de pagini de internet, producerea de
reviste şi de ziare, organizarea de conferinţe sau de întâlniri,
realizarea de studii şi de rapoarte. Proiectele de acest tip nu
sunt eligibile.

Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură (EACEA)
Audiovizual şi Cultură (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_en. http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/index_e
php
n.php

Uniunea
Europeană

Cultura 2007-2013

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

VALOAREA
GRANTULUI

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_s
trand_135_2012_en.php

Uniunea
Europeană

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2012/call_str
and_122_2012_en.php

FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

PROGRAM DE
FINANŢARE

Uniunea
Europeană

Europa pentru
cetăţeni

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

 Scopul proiectelor sprijinite în cadrul
acestei acţiuni este de a păstra vie
amintirea victimelor nazismului şi
stalinismului şi de a îmbunătăţi gradul
de cunoaştere şi de înţelegere al
generaţiilor prezente şi viitoare cu
privire la ce s-a întâmplat în lagăre şi
în alte locuri de exterminare în masă a
civililor şi de ce.

Aplicanți eligibili:
organizaţii neguvernamentale
asociaţii de supravieţuitori
asociaţii ale familiilor victimelor
organizaţii
de
cultivare
a
memoriei
 muzee
 autorităţi locale şi regionale
 federaţii de interes general
european
 grupuri de reflecţie
 institute de cercetare
 instituţii de educaţie
 organizaţii religioase
 organizaţii active în domeniul
voluntariatului etc.






ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Tipuri de proiecte:
• „proiect de evenimente”: conferinţe, seminare, colocvii,
ateliere de lucru, dezbateri, audieri, întruniri, activităţi de
formare, activităţi socio-culturale; proiectul trebuie să implice
min. 30% participanţi internaţionali şi max. 400 zile de
participare/ eveniment
• „proiect de producţie şi realizare”: publicaţii, site-uri web,
programe TV/radio, producţie de materiale audiovizuale,
sondaje de opinie, studii, analize, producţie de materiale de
instruire şi formare, aplicarea noilor tehnologii ale informaţiei
Durata maximă a proiectului este de 12 luni.

VALOAREA
GRANTULUI

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

Minimum
10.000 EUR –
maximum
55.000 EUR

Subvenţia poate fi
calculată în funcţie
de două metode
diferite:
 finanțare forfetară
- bazată pe sume
fixe
pentru
„proiecte
de
evenimente”;
 finanțare bugetară
- bazată pe buget
estimativ
cu
costuri
reale
pentru „proiectele
de producţie şi
realizare”:
Subvenţia
solicitată în cazul
respectiv nu poate
depăşi 60% din
costurile
eligibile
ale
acţiunii
în
cauză.

Data limită
pentru depunerea
proiectului este
01.06.2012

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

http://www.europapentrucetateni.eu/

Acţiunea 4
Memoria europeană
activă

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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FINANŢATOR

Uniunea
Europeană
(FSE)
şi
Guvernul
României

PROGRAM DE
FINANŢARE

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

 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
Grupul ţintă eligibil:
şansă”;
 Preşcolari;
 Dezvoltarea
şi implementarea metodologiilor
şi instrumentelor
 Elevii cu risc de părăsire
inovatoare ce se adresează celor care abandonează/părăsesc timpuriu
timpurie a şcolii;
şcoala sau care sunt în situaţie de eşec şcolar;
 Persoane care au părăsit de
 Sprijin pentru dezvoltarea învăţării non-formale şi informale pentru
timpuriu şcoala;
cei cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi pentru cei care părăsesc
 Persoane anterior aflate în
timpuriu/abandonează şcoala;
detenţie;
Sprijin pentru formarea şi perfecţionarea personalului care lucrează cu
 Delincvenţi juvenili;
persoane cu risc de abandon/părăsire timpurie a şcolii, cu cei care
 Persoane care nu au absolvit
părăsesc timpuriu şcoala şi cu populaţia adultă, în programe de
învăţământul obligatoriu;
prevenire a abandonului/părăsirii timpurii a şcolii şi în programe de
Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de
educaţie de tipul „A doua şansă”, inclusiv programe de consiliere,
părăsire timpurie a şcolii;
asistenţăpsiho-pedagogică şi sanitară;
 Personal implicat în dezvoltarea
 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”.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 15% din valoarea
Minim
echivalentul în
totală a
lei a 50.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
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.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Perioada
estimativă a
lansării este
ianuarie 2012

www.fseromania.ro

 Obiectivul
specific
al
acestui Solicitanţii eligibili:
domeniu major de intervenţie îl  Ministerul Educaţiei, Cercetării,
reprezintă elaborarea şi implementarea
Tineretului şi Sportului;
de strategii, planuri de acţiune
şi  Agenţii, structuri subordonate
măsuri, la nivel naţional
şi multisau aflate în coordonarea
regional, pentru:
MECTS şi alte entităţi sau
- prevenirea fenomenului de părăsire
A doua şansă în
organisme publice cu atribuţii în
timpurie a
şcolii
şi menţinerea în
educaţie
domeniul îmbunătăţirii accesului
sistemul de educaţie şi formare
la educaţie şi prevenirea şi
AP 2 Corelarea învăţării profesională iniţială a persoanelor
corectarea fenomenului de
pe tot parcursul vieţii cu expuse acesturi risc;
părăsire timpurie a şcolii,
- reintegrarea în educaţie a persoanelor
piaţa muncii
incluziunii sociale şi
care au părăsit timpuriu/abandonat
îmbunătăţirii situaţiei grupurilor
şcoala.
DMI 2.2 Prevenirea şi
vulnerabile în educaţie;
corectarea părăsirii
 Inspectorate şcolare judeţene
timpurii a şcolii
şi instituţii
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.
POS DRU - Programul
Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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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 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

SOLICITANŢI ELIGIBILI/
GRUPUL ŢINTĂ ELIGIBIL

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.

CONTRIBUŢIA
BENEFICIARULUI

 3% din valoarea
Minim
echivalentul în
totală a
lei a 500.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
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.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Perioada
estimativă a
lansării este
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.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

VALOAREA
GRANTULUI

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR
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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

 25% din valoarea
Minim
echivalentul în
totală a
lei a 500.000
cheltuielilor
euro
eligibile pentru
beneficiarii
ordonatori de
şi
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.

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE/
WEBSITE-UL
PROGRAMULUI

Perioada
estimativă a
lansării este
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

INFORMATII
PRIVIND
CALENDARUL
DEPUNERII
PROIECTELOR

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