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Către,
Consiliul Judetean

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Comisia europeană a lansat la 15 aprilie a.c. prima cerere de propuneri în cadrul
noului Corp european de solidaritate* 2021-2027.
Corpul european de solidaritate îi sprijină pe tinerii care doresc să se implice în activități de
voluntariat într-o varietate de domenii, de la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate la
sprijinirea acțiunilor în domeniul sănătății și al mediului, în întreaga UE și în afara
acesteia. Prioritatea din acest an va fi sănătatea, voluntarii fiind mobilizați să lucreze
la proiecte care vizează provocările din domeniul sanitar, inclusiv impactul
pandemiei de COVID-19, precum și redresarea.
Titlu : « Cerere de propuneri 2021 »
Buget alocat (orientativ până la aprobarea programului anual de lucru): 138.873.000 EUR
Data limită pentru depunerea aplicațiilor : există mai multe termene-limită, detaliile sunt
precizate în fișa de prezentare din anexă
Grup-țintă : înregistrarea pe Portalul Corpului European de Solidaritate este posibilă de la
vârsta de 17 ani, dar participanții trebuie să fi împlinit 18 ani și să nu aibă mai mult de 30
de ani la data începerii activității. Pentru participanții la activități de solidaritate legate de
ajutorul umanitar, limita superioară de vârstă la începutul activității este de 35 de ani (a se
vedea mai jos prioritățile).
Prioritāți:
 incluziune şi diversitate (se adreseazā tinerilor care au probleme legate de sānātate,
dizabilitāți, se aflā în situația de NEET şi nu sunt încadrați în nicio formā de
educație, instruire sau loc de muncā, sunt discriminați din diferite motive);
 transformarea digitalā;
 protecția mediului, dezvoltarea durabilā şi acțiunea climaticā;
 participare la viața democraticā;
 prevenire, promovare şi sprijin în domeniul sānātāții.
Pentru a participa la Corpul european de solidaritate, organizațiile trebuie să obțină o
etichetă de calitate, care atestă că desfășoară activități de solidaritate de înaltă calitate, în
conformitate cu principiile, obiectivele și cerințele programului. Orice organism public sau
privat poate solicita finanțare, cu ajutorul agențiilor naționale ale Corpului european de
solidaritate. În România, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul

Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) îndeplinește această responsabilitate (contactul
direct este menționat în fisa de prezentare).
De asemenea, grupurile de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de
solidaritate pot solicita în mod direct finanțare pentru proiecte de solidaritate pe care le
dezvoltă și le conduc.
Pagina oficială a cererii (versiunea în limba română) poate fi consultată la adresa
următoare :
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro
Ghidul Corpului european de solidaritate pentru 2021 constituie parte integrantă din
prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în ghid se
aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.
Vā precizām cā statele vecine României – Serbia, Republica Moldova şi Ucraina - , sunt
considerate țāri partenere pentru componenta « Proiecte de voluntariat », acest lucru
însemnând cā entitāțile sau tinerii interesați din aceste țāri pot fi parteneri, dar nu pot
depune proiecte în calitate de solicitanți direcți.
Informatii generale despre program
*Noul Corp european de solidaritate sprijină prioritățile politice generale ale UE, facilitând
abordarea acestora de către organizații și tineri.
Patru axe sunt evidențiate în mod special:
 promovarea incluziunii și a diversității;
 „înverzirea” proiectelor și încurajarea unui comportament responsabil și sustenabil
din punctul de vedere al mediului în rândul participanților și al organizațiilor
participante;
 sprijinirea tranziției digitale prin proiecte și activități care stimulează competențele
digitale, promovează alfabetizarea digitală și dezvoltă înțelegerea riscurilor și a
oportunităților tehnologiei digitale;
 promovarea participării tinerilor la procesele democratice și la angajamentul civic.
Programul va avea flexibilitatea de a adăuga priorități anuale, pentru a aborda
chestiuni urgente – cum este, în acest an, urgența sanitară.
Corpul european de solidaritate oferă diverse servicii de sprijin pentru participanți și
organizațiile participante. Printre acestea se numără:
 sprijin pentru învățare (o formare generală online, sprijin lingvistic online - Online
Language Support, un ciclu de formare și evaluare pentru participanți și
organizații, mentorat, recunoașterea rezultatelor învățării) ;
 asigurare ;
 alte elemente importante : certificate de participare, acorduri cu participanții.
Platforma Comisiei europene SALTO-OTLAS oferă posibilitatea celor interesați să se
înregistreze pentru căutare de partenere .

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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TITLUL CERERII: CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2021
PROGRAM: „CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE”
REFERINTĂ: JOUE 2021/C 132/06 ; EAC/A02/2021
DOMENII: voluntariat, educație informală și non-formală, formare, cooperare-dezvoltare, cetățenie europeană activă,
incluziune socială, etc.
BUGET
TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

138.873.000 €

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAŢIILOR

diferite date pe parcursul
anului 2021 în funcţie de
tipul de proiect

BENEFICIARI

orice organism public sau privat
dintr-o țarā eligibilā

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale Uniunii Europene;
țāri SEE: Islanda şi Liechtenstein şi țāri în
curs de adeziune: Turcia, Macedonia de
Nord
pentru anumite acțiuni, alte state din afara
UE (vezi ghidul solicitantului)

Cadrul legal, obiective şi prioritāți:
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului
European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului
european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a
Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE.
Obiectivul general al Corpului european de solidaritate este de a promova solidaritatea ca
valoare, în principal prin voluntariat, pentru a mări implicarea tinerilor și a organizațiilor în
activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca o contribuție adusă la consolidarea
coeziunii, a solidarității, a democrației, a identității europene și cetățeniei active în Uniune și
nu numai, prin abordarea provocărilor societale și umanitare de pe teren, cu un accent
deosebit pe promovarea dezvoltării durabile, incluziunii sociale și egalității de șanse.

Informaṭii
suplimentare:
✓ Aplicațiile pot fi
redactate în oricare
limbă oficială a UE.

Obiectivul specific al programului este de a oferi tinerilor, inclusiv tinerilor cu mai puține şanse,
oportunități ușor accesibile de implicare în activități de solidaritate care induc schimbări
sociale pozitive în Uniune și nu numai, îmbunătățind în același timp și validându-le în mod
corespunzător competențele, precum și facilitând angajamentul lor continuu ca cetățeni activi.

✓ Ghidul Corpului
european de solidaritate
pentru 2021 constituie
parte integrantă din
prezenta cerere de
propuneri, iar condițiile
de participare și
finanțare exprimate în
acesta se aplică în
întregime prezentei
cereri de propuneri.

Prioritāți:
- incluziune şi diversitate (se adreseazā tinerilor care au probleme legate de sānātate,
dizabilitāți, se aflā în situația de NEET şi nu sunt încadrați în nicio formā de educație,
instruire sau loc de muncā, sunt discriminați din diferite motive);
- transformarea digitalā;
- protecția mediului, dezvoltarea durabilā şi acțiunea climaticā;
- participare la viața democraticā;
- prevenire, promovare şi sprijin în domeniul sānātāții.

✓ Nivelul granturilor
atribuite, precum și
durata proiectelor
variază în funcție de
anumiți factori, cum ar fi
tipul proiectului și
numărul partenerilor
implicați.
✓ Adoptarea
programului anual de
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Tipuri de activități finanțate:
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului european de
solidaritate:
- proiecte de voluntariat – 28 mai, 5 octombrie 2021 (ora 12 la Bruxelles);
- echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată – 5 octombrie (ora 17 la
Bruxelles);
- proiecte de solidaritate - 28 mai, 5 octombrie 2021 (ora 12 la Bruxelles);
- eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul solidarității - permanent
- eticheta de calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar - permanent
Sursă de informare:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
Textul oficial al cererii (RO):
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.132.01.0006.01.ENG
Ghidul 2021: european_solidarity_corps_guide_2021.pdf (europa.eu)
Pagina oficialā a cererii de propuneri de proiecte:
Cereri de propuneri | European Youth Portal (europa.eu)
Instituție responsabilă:
EACEA – Agenția executivă pentru Educație și Cultură de la Bruxelles este responsabilă cu
implementarea acțiunilor centralizate ale Corpului European de Solidaritate (detalii în ghid)
Agențiile naționale se află în statele membre ale UE şi în țārile terțe participante/eligibile și
rolul lor implică:
• furnizarea de informații privind Corpul European de Solidaritate;
• selectarea proiectelor care urmează să fie finanțate;
• monitorizarea și evaluarea implementārii Corpului European de Solidaritate;
• sprijinirea solicitanților și participanților pe toata duratā ciclului de viațā a proiectului;
• colaborarea cu rețeaua agențiilor naționale și cu UE;
• asigurarea vizibilitāții Corpului European de Solidaritate;
• promovarea diseminārii și exploatārii rezultatelor la nivel local și național
Punctul Național de Contact pentru România:
Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formării
Profesionale (ANPCDEFP)
Splaiul Independenței 313
Bibl. Centrală a UPB, Corp A, Etaj 1
RO-060042 București, S6
+40 21 201 0700
anca.derjac@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro
NA Code: R001

lucru al Corpului
european de solidaritate
pentru 2021 este în
curs de adoptare,
aşadar, bugetul este
orientativ ; candidații

potențiali sunt invitați
să consulte periodic
programele anuale de
lucru ale Corpului
european de
solidaritate și
modificările acestora
pe pagina de web
oficialā a Portalului
european pentru tineret
(link-ul trimite cātre
versiunea în românā).

✓ În contextul Corpului
european de
solidaritate,
voluntariatul este o
activitate neremunerată
cu normă întreagă care
are o durată de până la
12 luni și contribuie la
realizarea binelui
comun.

