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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: „EU4YOUTH″ - UNIUNEA EUROPEANĂ PENTRU TINERI – STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI DE
MUNCĂ A TINERILOR ŞI A SCHIMBĂRII SOCIETALE PRIN ANTREPRENORIATUL SOCIAL

EUROPEAID – PROGRAMUL UMANITAR AL UE
REFERINȚĂ: EuropeAid/162818/DH/ACT/Multi
DOMENII: ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, dezvoltare locală, educație - formare, tineret, coop. & dezvoltare, extindere,
economie – finanțe, etc.
BUGET DISPONIBIL

DATA LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA NOTEI
SUCCINTE

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

6.000.000€
între 50% și 90%
cofinanțare

29 martie 2019
(ora 16.00 la
Bruxelles)

cooperative sociale, companii private,
organizații/întreprinderi mutuale, asociații fără scop
lucrativ, organizații de voluntariat, organizații de caritate
și fundații, etc.

Context, obiective generale și specifice:
Tinerii din Parteneriatul Estic (PE) se confruntă cu o serie de provocări socio-economice comune.
De la începutul tranziției către o economie de piață, situația de pe piața muncii s-a schimbat și a
devenit mai incertă. Acest lucru se datorează, printre altele, inadecvării calificărilor şi abilităților,
insuficiente în domeniul afacerilor și managementului, educației și formării non-incluzive și lipsei
politicilor active privind piața muncii și a strategiilor de activare. În acest context, antreprenoriatul
social poate fi o cale către o tranziție de succes pentru mulți tineri, contribuind în același timp la
realizarea obiectivelor sociale, de mediu și comunitare.

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE;
ţări ale Parteneriatul Estic
(Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia,
Republica Moldova și
Ucraina)
Informații suplimentare:
- Durata implementării
acțiunilor prevăzute trebuie
să fie cuprinsă între 24 și
34 de luni.

- Aplicația poate fi depusă
doar prin sistemul
electronic PROSPECT
(detalii în textul oficial al
În prezent, nu există o înțelegere clară a conceptului de antreprenoriat social în țările partenere cererii). O înscriere
din Europa de Est. Guvernele naționale nu oferă sprijin suficient sub formă de subvenții, prealabilă în baza de date
PADOR este obligatorie.
stimulente fiscale sau instruiri. Majoritatea fondurilor provin de la organizații donatoare străine,
care, cu toate acestea, nu au nicio coordonare sau cooperare cu alte părți interesate. În plus, - Consorţiul de parteneriat
antreprenorii sociali aspiranţi adesea nu dispun de competențe și de cunoștințe privind accesul la trebuie constituit din
finanțare și capacitatea lor pentru producție, astfel încât marea majoritate a întreprinderilor sociale minimum 3 parteneri, iar
nu depășesc stadiul de proiect. Această cerere are în vedere acest context pentru dezvoltarea minim 2 parteneri trebuie
antreprenoriatului social prin dezvoltarea capacității și susținerea înființării ecosistemului să provină din state ale
Parteneriatului Estic.
antreprenorial social.
Obiectiv global:
Pe baza activităților și a rezultatelor obținute în cadrul primei etape a programului în curs de
desfășurare „UE pentru tineri” lansat la sfârșitul anului 2017, a doua etapă va continua să
promoveze capacitatea de inserție profesională și participarea activă a tinerilor în societate și
economie prin dezvoltarea competențelor și sprijinirea acestora pentru a deveni lideri și
antreprenori.
Obiectivul global al prezentei cereri de propuneri este de a stimula potențialul antreprenorial al
tinerilor din regiunea Parteneriatului Estic în domeniul antreprenoriatului social, în special pentru a

- Nota de concept trebuie
realizată în engleză.
- Depunerea propunerii în
variantă definitivă se va
face doar în cazul unei
evaluări pozitive a notei.
Data exactă va fi anunțată
doar solicitanților a căror
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contribui la coeziunea socială, ocuparea forței de muncă, incluziunea și reducerea inegalităților.
Obiectivele specifice ale prezentei cereri de propuneri sunt:
1. Să ofere tinerilor creativi din regiunea Parteneriatului Estic cunoștințele și abilitățile
necesare pentru înființarea de întreprinderi sociale durabile;
2. Să sprijine dezvoltarea și prosperarea unui ecosistem favorizant pentru întreprinderile
sociale în țările partenere din Europa de Est.
Prioritățile acestei cereri de propuneri sunt:
• Sprijinirea, în special, a întreprinderilor sociale inițiate sau dezvoltate de tineri care au
potențialul : de a realiza soluții inovatoare cu un impact social și ecologic clar, de a fi aduse la
scară mai largă și a fi transferate ca modele altor tineri antreprenori,
• Încurajarea cooperării și coordonării între părțile interesate principale în domeniile
antreprenoriatului social, de exemplu factorii de decizie politică, antreprenorii sociali, intermediarii
financiari, donatorii internaționali,
• Asigurarea accesului tinerilor dezavantajați, inclusiv a tinerilor din zonele rurale și a femeilor
tinere.

Printre acțiunile finanțate:
* Organizarea de ateliere și seminarii, vizite de instruire în echipă, coaching și îndrumare,
evenimente de formare pentru formatori;
* Proiectarea, producția și aplicarea de instrumente și metodologii de consolidare a capacităților
(programe de instruire, manuale pentru profesori și formatori, coduri de bune practici, biblioteci
virtuale, orientări etc.) și materiale informative;
* Programe de mentorat, stagii, formare la locul de muncă;
* Activități de conștientizare și diseminare, cum ar fi:
- Identificarea și schimbul de bune practici, abordări și experiențe inovatoare;
- organizarea de conferințe, seminarii ;
* Organizarea evaluărilor inter-pares și a evenimentelor de învățare reciprocă între părțile
interesate principale pentru schimbul de bune practici, abordări și experiențe inovatoare;
* Crearea de hub-uri, incubatoare, acceleratoare, laboratoare pentru întreprinderile sociale;
* Concurență pentru tinerii antreprenori în domeniul antreprenoriatului social;
* Sprijin financiar acordat terților.
Surse de informare:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1550841343687&do=publi.detPUB&orderby=pub&orderbyad=De
sc&nbPubliList=15&aoref=162818&page=1&searchtype=QS&userlanguage=en
informaţii generale despre Politica de Vecinătate: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/neighbourhood/overview_en

notă succintă a fost
evaluată pozitiv.
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția generală vecinătate și negocieri de extindere
Unitatea C2 - Armenia, Azerbaidjan, Belarus şi Partenariatul Estic
Adresă: Rue de la Loi 15
B-1000 Bruxelles
Belgia
Contact:
Întrebările pot fi trimise prin e-mail, cu maximum 21 de zile înainte de termenul limită de
depunere a notelor de concept, la adresa de mai jos, indicând clar referința cererii de propuneri:
NEAR-CALL-162818@ec.europa.eu
Pentru probleme IT la depunerea aplicaţiei: EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu

