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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2017-1 „TINERET ACTIV"; FAZA I: NOTĂ DE CONCEPT
Program: Granturi SEE ṣi Granturi Norvegiene pentru Ocuparea Tinerilor/Mecanismul Financiar al Spaṭiului
Economic European (SEE)
Referinta: Call no. 2017-1 (Call-ID)
Domenii: afaceri sociale, ocupare, informare, tineret activ, educaṭie ṣi formare, etc.

buget estimat

60.610.000 €
85% din costurile eligibile

data de
depunere a
notei de
concept
1 august 2017
(ora 12:00,
CET time)

entităṭi eligibile

eligibilitate ṭări

orice entitate înscrisă legal într-o ṭară
beneficiară/eligibilă precizată de cerere:
autorităṭi locale ṣi regionale, asociaṭii,
companii, ONG-uri, centre educaṭionale
ṣi de formare, parteneri sociali, etc.

Bulgaria, Croaṭia, Cipru,
Republica Cehă, Estonia,
Grecia, Irlanda, Italia,
Letonia, Lituania, Malta,
Polonia, Portugalia,
România, Slovacia,
Slovenia, Spania, Ungaria.

Obiective generale ṣi specifice:
Baza legală a cererii: Acordul dintre Regatul Norvegiei ṣi UE privind Mecanismul
Financiar Norvegian pentru 2014-2021, art. 7 ṣi Protocolul 38c privind Mecanismul
Financiar al SEE 2014-2021, art. 7.
Prezenta cerere de propuneri de proiecte urmăreṣte să contribuie la atingerea unor
obiecte generale ale Mecanismului, respectiv:
- reducerea disparităṭilor economice ṣi sociale în Aria Economică Europeană,
- întărirea relaṭiilor dintre statele donatoare ṣi cele 15 ṭări beneficiare din
Nordul, Centrul ṣi Sudul Europei.
Cererea va sprijini proiectele care promovează sustenabilitatea ṣi calitatea ocupării pe
piaṭa muncii a tinerilor.
Obiectiv specific: Consolidarea cooperării transnaționale pentru a răspunde
provocărilor europene în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.
Priorităṭi ṣi tipuri de activităṭi:
Cerere se adresează tinerilor cu vârste între 15 ṣi 29 de ani, cu o atenṭie deosebită
pentru cei între 25 ṣi 29 de ani.
Această finanṭare vine în contextul existenṭei la nivelul UE a 4,6 milioane ṣomeri ṣi a
6,6 milioane de tineri aflaṭi în situaṭia NEETs – “not in education, employment or
training” (nici elev, nici angajat ṣi nici stagiar sau ucenic). Cele mai mari rate de indivizi
aflaṭi în situaṭia NEETs se află în Bulgaria, Croaṭia, Italia ṣi România.
Fondul are ca scop să ofere soluții noi și inovatoare care se concentrează pe nevoile
specifice ale grupului ṭinṭa - tinerii. Activitățile și realizările din cadrul proiectelor pot fi
efectuate pe mai multe niveluri, atât sistemic (de exemplu, dezvoltarea de module

Informații suplimentare:
 Actuala cerere are 2
faze de evaluare: în faza I-a
va fi evaluată doar nota de
concept.
 1.000.000€
minimum/proiect; nu există
un maxim impus de cerere.
 Pentru prima dată în
cazul granturilor SEE,
consorṭiul participant trebuie
să fie transnaṭional, compus
din entităṭi eligibile din cel
puṭin 2 state beneficiare.
 Consorṭiul trebuie să
includă ṣi un partener
expert care să provină dintrun stat donator, respectiv
Norvegia, Islanda,
Liechtenstein, un stat
membru al UE non-eligibil
sau organizaṭie
internaṭională.
 Engleza este limba
folosită pentru depunerea
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educaționale formale, dezvoltarea cooperării sistematice cu părți interesate
netradiṭionale), cât și personale (de exemplu, răspunzând într-o manieră individuală la
nevoile membrilor grupului țintă). Măsurile recomandate includ, dar nu limitează:
 practici eficiente care dezvoltă locuri de muncă durabile;
 soluții inovatoare despre cum să fie pregăṭi tinerii pentru schimbările structurale ale
pieței forței de muncă, cum ar fi digitalizarea și automatizarea inteligentă;
 lărgirea implicării părților interesate, inclusiv a serviciile sociale, serviciilor pentru
copii/tineret, profesioniṣti din domeniul medical ṣi psihiatric, părinṭi, etc.;
 implicarea sectoarelor și a angajatorilor non-tradiționale/i, ONG-urilor, organizațiilor și
IMM-urilor;
 strategii de informare;
 dezvoltarea sau implicarea antreprenoriatului / întreprinderilor sociale;
 start-up-uri inovatoare de sprijin pentru tinerii antreprenori;
 abordări bazate pe comunitate;
 învăṭare în familie (activități care implică toți membrii familiei, acolo unde sunt
așteptate rezultate pentru toți, contribuind la o cultură a învățării în familie);
 noi abordări de coaching și mentorat;
 dezvoltarea de noi soluții flexibile, de exemplu, în cerințele de calificare de bază
pentru admiterea în instituțiile de învățământ sau ale contractelor de muncă pentru
ucenici;
 pedagogia experimentală și didactică;
 accent pe capacitatea de inserție profesională și abilități bazice de dezvoltare;
 mixarea metodelor de învățare informale, non-formale și formale;
 module inovatoare de ucenicie și învățarea bazată pe muncă;
măsuri inovatoare pentru mobilitate și plasarea forței de muncă;
 strategii experimentale de integrare a dimensiunii de gen.
Sunt vizate 3 arii/domenii de actiune:
a) Inovare și explorare,
b) Transferul de know-how și bune practici,
c) Analiză ṣi cercetare.
Sursă de informare şi documentație:
textul oficial al cererii:
http://eeagrants.org/What-we-do/The-EEA-and-Norway-Grants-Fund-for-YouthEmployment
Instituție responsabilă:
Oficiul Mecanismului Financiar SEE (acronim uzual FMO) va fi asistat de către un
consorṭiu, format din Ecorys Polonia ṣi JCP Italia, care va administra logistic ṣi tehnic,
incluzând evaluarea ṣi monitorizarea, actuala cerere de propuneri de proiecte.
Adresă de email pentru detalii privind actuala cerere de propuneri de proiecte:
eeagrants@ecorys.com.

aplicaṭiilor, iar aplicaṭiile pot
fi depuse numai online.
Detalii aici.
 Leader-ul unui consorṭiu
trebuie să fie o entitate
dintr-un stat beneficiar,
respectiv: Bulgaria, Croaṭia,
Cipru, Republica Cehă,
Estonia, Grecia, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia,
Portugalia, România,
Slovacia, Slovenia, Ungaria.
 Irlanda, Italia ṣi Spania
sunt considerate state
eligibile, dar nu pot fi
coordonatoare ale unui
consorṭiu; cererea face
distincṭie între state
beneficiare ṣi state eligibile,
statele beneficiare fiind cele
15 enumerate mai sus.
 Data limită pentru
eligibilitatea cheltuielilor în
cadrul proiectelor aprobate
prin prezenta cerere este 30
aprilie 2024.
 Datele de început ṣi de
final ale fiecărui proiect sunt
stabilite de către consorṭiul
implicat.
 Consorṭiile ale căror
note de concept sunt
evaluate pozitiv vor fi
invitate să prezinte
descrierea completă a
proiectului până la
1.11.2017

