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INOVAȚII SOCIALE PENTRU O TRANZIȚIE VERDE ȘI DIGITALĂ CORECTĂ  

Program: FONDUL SOCIAL EUROPEAN PLUS – FSE+ 2021-2027 – COMPONENTA EaSI 

Referinţă: ESF-2022-SOC-INNOV 

Domenii: noi competenţe pentru o fortă de muncă adaptată la dubla tranziţie, incluziune, ocuparea în rândul tinerilor,  etc. 

 

BUGET 

DISPONIBIL 
TERMENUL-

LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA 

APLICAȚIILOR 

BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
10.000.000 € 

rata de 
cofinanțare 

este de 
maximum 90% 

 

 
2 august 2022  

(ora 17:00 la 
Bruxelles)  

 

 
entități private, publice și organizații 

internaționale, spre exemplu, autorităţi 
publice locale, regionale, naţionale, 

ONG-uri, universităţi, centre de formare 

şi educaţionale, companii, parteneri 
sociali, etc. 

 
statele membre ale UE, Norvegia, Islanda, 

Muntenegru, Serbia, Kosovo - detalii în textul 
oficial al cererii (lista ţărilor care au semnat un 
acord de parteneriat cu UE pentru această 
componentă este disponibilă aici (hyperlink 

ataşat) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Cadrul legal pentru această cerere este constituit din următoarele documente: 
- Regulamentul financiar al UE 2018/1046 (hyperlink, versiunea în limba 

română); 

- Regulamentul UE 2021/1057 de instituire a Fondului social european Plus 
(FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 (hyperlink, 
versiunea în limba română); 

- cererea de propuneri de proiecte este lansată în conformitate cu Programul de 
lucru 2022 al Comisiei Europene, DG Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune. 

 

 
 

 
FSE+ sprijină statele membre ale UE să atingă niveluri ridicate de ocupare a forței de 

muncă şi o protecție socială echitabilă, să acţioneze eficient pentru eradicarea sărăciei 
și o forță de muncă calificată și rezistentă, pregătită pentru tranziția către o economie 
verde și digitală. Bugetul FSE+ este de 87,9 miliarde EUR pentru perioada 2021 – 
2027, din care 676 milioane EUR sunt destinate componentei „Ocuparea forței de 

muncă și inovare socială (EaSI)”.  
 
După cum se precizează în Programul de lucru EaSI 2022, perfecţionarea şi 

recalificarea se numără printre principalele priorităţi pentru a promova o 
redresare favorabilă incluziunii şi pentru a sprijini tranziţia digitală şi ecologică. 
 
Obiectivul general al acestei cereri de propuneri este de a dezvolta și testa abordări de 

inovare socială integrată și incluzivă – în școli sau centre de formare, la locul de 
muncă, în comunitățile locale, sau în alte medii relevante – pentru a promova 
incluziunea și echitatea (percepută) a dublei tranziții, ecologică și digitală. 
 

 
Informații suplimentare: 
 

✓ Comisia Europeană se 
aşteaptă să finanţeze 15-20 
de proiecte. 
 

✓ Durata implementării: 12-
24 de luni. Aceasta poate fi 
depăşită în cazuri 
excepţionale. 

 
✓ Aplicațiile pot fi depuse în 
oricare limbă oficială a UE, 
dar, pentru facilitatea 

evaluării, limba engleză este 
recomandată. 

 
✓ Acţiunile de implementare 

nu pot demara mai devreme 
de semnarea grantului 
prevăzută pentru ianuarie-
februarie 2023. 

 
✓ Propunerile trebuie 
depuse de către un consorțiu 
format din cel puțin 2 

solicitanți (beneficiari; entități 
neafiliate) care provin din cel 
puțin 2 țări eligibile diferite.  

 

BAZA LEGALĀ A FINANŢĂRILOR: 

OBIECTIVE ȘI TIPURI DE ACTIVITĂŢI: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_esf-socpl_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1057&from=EN
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25239&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25239&langId=en
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Activitățile care pot fi finanțate includ, dar nu se limitează la: 
o activităţi de consolidare a capacităţii administrative; 

o acțiuni de conștientizare și diseminare; 
o acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimbul de bune 

practici; 
o acțiuni care dezvoltă și testează abordări integrate și de inovare socială 

pentru a aborda unele dintre provocările și riscurile descrise în detaliu în 
secțiunea de mai sus, inclusiv acțiuni care vizează: 

- combaterea sărăciei energetice sau a sărăciei transporturilor; 

- sprijinirea dezvoltării competențelor ecologice și digitale; 

- consolidarea capacității de angajare în economiile verzi și digitale; 

- acordarea de sprijin pentru tranzițiile inovatoare de la un loc de muncă la un 
alt loc de muncă sau pe piața muncii; 

- proiectarea, pilotarea, testarea, monitorizarea și/sau evaluarea programelor 

locale de garantare a locurilor de muncă pentru locuri de muncă verzi și/sau 
digitale; 

- facilitarea dezvoltării, adoptării și utilizării inovațiilor ecologice sau digitale; 

- sprijinirea și accelerarea schimbării către comportamente mai durabile; 

- promovarea antreprenoriatului verde și digital; 

- pilotarea, testarea și/sau promovarea de noi soluții sau modele de producție, 
distribuție și consum, inclusiv de energie și alimente, inclusiv autoconsum sau 
alte modele de afaceri bazate pe comunitate și comunități sau cooperative 

energetice conduse de cetățeni; 

- proiectarea, testarea și/sau promovarea practicilor digitale participative care 
sprijină politicile și inițiativele de tranziție echitabilă; 

- stabilirea și/sau testarea bugetelor participative ale cetățenilor pentru a 
promova tranziții verzi și digitale corecte; 

- feedback pentru factorii de decizie de la nivel local, regional, național și al UE; 

- activități de formare (inclusiv la locul de muncă) și de potrivire a locurilor de 

muncă; 

- campanii de comunicare care vizează anumite grupuri sociale. 
 
 
 

Textul oficial al cererii:  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-
call/2022/call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf  
 
Informațiile detaliate şi sistemul de depunere a aplicaţiilor sunt disponibile pe portalul 

unic „Fundind and Tender Opportunities” (hyperlink ataşat) 
  
 
 

Comisia Europeană 
Direcția generală pentru ocupare, afaceri sociale şi incluziune – DG EMPL 
Bruxelles 
 

Contactul direct pentru toate întrebārile legate de aceastā cerere de propuneri 

✓ Buget estimativ al unui 
proiect, fără să fie obligatoriu 

de respectat: între 200.000 
EUR și 1.000.000 EUR. 
Subvenția acordată poate fi 
mai mică decât suma 

solicitată. 
 

 

SURSĂ DE INFORMARE ŞI DOCUMENTAȚIE: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2022/call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2022/call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2022-soc-innov;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43254019;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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(excluzând problemele/aspectele IT) este:  
EMPL-EaSI-2022-SOC-INNOV@ec.europa.eu  

Întrebārile trebuie transmise cu maximum 7 zile înainte de termenul-limitā indicat 
pentru această cerere. La transmiterea mesajului, este necesar să fie indicată referinţa 
cererii de propuneri de proiecte.  

 

http://www.uncjr.ro/
mailto:EMPL-EaSI-2022-SOC-INNOV@ec.europa.eu

