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TITLUL CERERII: INIȚIATIVA „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”
Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, inclusiv stagii de ucenicie pentru profesioniști juniori și consolidarea
capacităților/asistență tehnică pentru organizațiile de implementare, costuri administrative pentru oportunități de
voluntariat online
PROGRAM: „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”
Referinta: EACEA/04/2018
Domenii: umanitar, educație și formare, cooperare-dezvoltare, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMENLIMITĂ

8.400 000€
maximum
1.400.000€/proiect

6 aprilie
2018 (ora
12:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

organizații neguvernamentale, non-profit, înființate în
conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul
în Uniune; organisme de drept public cu caracter civil;
Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce
Roșie și Semilună Roșie.

Obiectiv:
Baza legală a prezentei cereri de propuneri de proiecte este Regulamentul Parlamentului
European și al Consiliului n°375/2014.
Prezenta cerere de propuneri va oferi finanțare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru
ajutor umanitar în sprijinul acțiunilor care facilitează și completează acordarea de ajutor
umanitar în țările terțe, care îmbunătățesc rezistența comunităților vulnerabile și afectate
de dezastre, sau în sprijinul acțiunilor care vizează consolidarea legăturii dintre ajutorul
de urgență, reabilitare și dezvoltare.
Obiectivul cererii este de a finanța proiecte care implică selecția, pregătirea și
mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar pentru a contribui la întărirea
capacității Uniunii de a furniza ajutor umanitar bazat pe nevoi și menit să contribuie la
consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile și afectate dezastre din
țările terțe.
CE se așteaptă să obțină următoarele rezultate:
 să pregătească procesul de selecție, de formare și de mobilizare a 250 de voluntari UE
pentru ajutor umanitar în comunitățile vulnerabile și afectate de dezastre din țările terțe;
 să consolideze capacitățile organizațiilor de trimitere și de primire responsabile cu
implementarea care participă/intenționează să participe la inițiativă;
 să realizeze sinergii și o complementaritate cu operațiunile finanțate de UE în
domeniul ajutorului umanitar, al protecției civile, al consolidării capacității de rezistență și
al creării unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare în țările/regiunile
în care sunt mobilizați voluntari UE pentru ajutor umanitar;
 să ofere voluntarilor juniori pentru ajutor umanitar posibilitatea de a participa la ucenicii
de până la 6 luni în UE înainte de mobilizare;
 să comunice principiile Uniunii privind ajutorul umanitar și inițiativa „Voluntari UE pentru
ajutor umanitar” în conformitate cu planul de comunicare al inițiativei;
 să asigure oportunități de voluntariat online în sprijinul sau în completarea activităților

statele membre ale
Uniunii Europene

Informaṭii suplimentare:
 Toți solicitanții care
răspund la prezenta cerere
trebuie să fie certificați în
cadrul inițiativei
„Voluntari UE pentru ajutor
umanitar”. Puteți găsi detalii
despre mecanismul de
certificare aici, acesta
prezintă modificări față de
anii precedenți. Comisia
recomandă solicitarea
certificării până la 9 martie
a.c.
 Eligibilitate voluntari:
- cetățenii Uniunii
Europene;
- cetățenii țărilor terțe care
sunt rezidenți pe termen lung
într-un stat membru.
Pot fi voluntari candidați:
- profesioniștii juniori, mai
ales proaspeții absolvenți cu
mai puțin de cinci ani de
experiență profesională și cu
mai puțin de cinci ani de
experiență în acțiuni
umanitare;
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incluse în proiect.
Exemple de activităṭi finanṭate:
Activitățile care primesc finanțare în cadrul acestei proceduri trebuie să includă:
 mobilizarea de voluntari UE juniori și seniori pentru ajutor umanitar în cadrul unor
proiecte de ajutor umanitar în domeniul reducerii riscului de dezastre, al pregătirii pentru
intervenție în caz de dezastre și al creării unei legături între ajutorul de urgență,
reabilitare și dezvoltare (LARD) în țările terțe, în funcție de necesitățile constatate de
comunitățile locale (inclusiv selecția, recrutarea și pregătirea voluntarilor UE pentru ajutor
umanitar);
 activități de comunicare în conformitate cu planul de comunicare al inițiativei „Voluntari
UE pentru ajutor umanitar”.
Activităṭile de sprijinire a punerii în aplicare a acțiunii principale pot include:
 stagii de ucenicie pentru voluntarii juniori din cadrul organizațiilor UE de trimitere;
 consolidarea capacităților comunităților vulnerabile, ale celor afectate de dezastre și
ale organizațiilor locale;
 consolidarea capacităților organizațiilor de primire;
 asistență tehnică pentru organizațiile de trimitere;
 activități de promovare a implicării unor voluntari online, precum și a unor voluntari
angajați, care să sprijine acțiunile voluntarilor UE pentru ajutor humanitar.
Activitățile proiectului pot include următoarele:
 informarea, comunicarea și sensibilizarea publicului;
 analiza pericolelor și a riscurilor și avertizarea timpurie;
 planificarea de contingență și pregătirea pentru răspuns;
 protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor și a lucrărilor de atenuare la scară mică.
Sursă de informare:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment_en
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
1140 Bruxelles
Belgia
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziția celor interesați
adresa de e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

- profesioniștii seniori cu cinci
ani de experiență
profesională pe posturi de
răspundere sau de experți.
 Aplicațiile pot fi redactate
în oricare limbă oficială a
UE, dar fișa electronică de
aplicare va fi disponibilă doar
în engleză.
 Proiectele trebuie să
înceapă la 15 septembrie
2018 și să se desfășoare pe
o perioadă de cel mult 24 de
luni.
 Lista celor 126 de țări
terțe care au nevoie în 2018
de voluntari se regăsește
aici. Moldova, Serbia și
Ucraina sunt menționate.

