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CERERE: FORMAREA CAPACITĂṬII ANTREPRENORIALE PENTRU TINERII MIGRANṬI

REFERINȚĂ: 225-G-GRO-PPA-16-9233
DOMENII: formare ṣi educaṭie, afaceri sociale/incluziune, economie, informare, cooperare transfrontalieră, etc.
BUGET TOTAL ESTIMAT

DURATĂ

2.150.000€
Se acordă maximum
85% cofinanṭare

30 noiembrie
2016,
orele 17.00 la
Bruxelles

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

entitățile publice ṣi private active în sprijinirea integrării
economice ṣi sociale a migranṭilor sau în sprijinirea
antreprenorilor: autorităti publice locale/regionale/naṭionale,
camere de comerț și industrie, agenṭii de dezvoltare,
organizații de sprijin pentru afaceri, centre și incubatoare de
start-up-uri, asociații de întreprinderi și rețele de sprijinire a
afacerilor, furnizori de formare ṣi educaṭie (privaṭi ṣi publici),
etc.

Obiective generale ṣi tipuri de activităṭi:

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale
UE

Informații
suplimentare:

Această inițiativă se concentrează pe furnizarea de informații, de formare și de sprijin pentru
migranți, în special pentru cei tineri, pentru a-i ajuta la crearea propriei afaceri.
- Acṭiunile pot să
demareze
Domeniul de aplicare al acestei inițiative se referă la măsuri de sprijin pentru afaceri care vizează începând cu 1
în mod specific migranții, precum și la măsuri care sunt disponibile pentru populația generală. În martie 2017.
acest din urmă caz, accentul ar trebui să fie pus în mod exclusiv pe intervențiile care susțin
accesul migranților la serviciile de afaceri organizate pentru populația de masă, precum și la - Aplicaṭiile pot fi
acțiunile pentru populația generală care prevăd dispoziții și servicii specifice pentru migranți (de depuse în oricare
exemplu, cursuri de formare oferite în mai multe limbi, etc.).
limbă oficială a UE.
Dacă aplicaṭia nu
Proiectele care vor primi cofinanṭare prin această iniṭiativă trebuie să urmărească 4 categorii de
este în engleză, o
acṭiuni:
traducere ar fi
1. Identificarea potenṭialilor antreprenori din rândul migranṭilor,
necesară pentru
2. Educaṭie ṣi formare,
evaluatori.
3. Scheme de mentorat pentru migranṭii antreprenori,
4. Dimensiunea orizontală: cooperarea transfrontalieră ṣi schimbul de bune practici.
- Durata de
implementare a
acṭiunilor este de
Sursă de informare şi documentație:
24 de luni.
Textul oficial al cererii: http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916
Ghidul solicitanṭilor poate fi descărcat la adresa: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/callsfor-proposals/about-our-grants/

- Comisia are în
vedere
cofinanṭarea a 4
proiecte; suma
maximă
atribuită/proiect:
537.500 €.
- Consorṭiul
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcṭia generală “Piaṭă internă, Antreprenoriat ṣi IMM-uri”
Direcṭia F: Inovare ṣi Producṭie avansată
Unitatea F2: Clustere, Economie Socială ṣi Antreprenoriat
Contact pentru detalii: GROW-CFP-16225-MIGRANTS@ec.europa.eu

trebuie să fie
format din minimum
3 entităṭi legal
constituite în
minimum 3 ṭări
membre ale UE.
- Aplicaṭiile se pot
depune doar
electronic (vezi
ghidul
solicitanṭilor).

