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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PRIVIND PROMOVAREA ŞI PROTEJAREA PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
Program: “DREPTURI, EGALITATE ṢI CETĂṬENIE” 2014-2020 (acronim în engleză: REC)
Referintă: VP/2019/016
Domenii: comunicare, schimb de bune practici, educaţie şi formare, protecţie socială, utilizarea noilor tehnologii, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMEN-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAŢIILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ŢĂRI/REGIUNI

1.320.000€
80% din totalul costurilor
eligibile; între 250.000 şi
500.000 €/proiect

1 februarie 2020

entităţi publice şi private (non-profit), organizaţii
internaţionale; companiile orientate spre profit
pot participa doar dacă sunt în parteneriat cu o
entitate publică sau privată non-profit

state membre ale UE,
Serbia, Islanda,
Liechtenstein

Context, obiective şi priorităṭi:
Context:
Până în prezent, circa o cincime din populația UE are o formă de dizabilitate. UE și statele
sale membre s-au angajat să îmbunătățească situația socială și economică a persoanelor cu
dizabilități și să promoveze includerea activă și participarea deplină a acestora în societate.
Tendințele socio-economice, cum ar fi îmbătrânirea, tehnologia informației și comunicațiilor
(TIC) aduc noi oportunități în acest domeniu, dar și provocări deosebite pe probleme care au
o dimensiune euroepană, de exemplu, privind accesibilitatea și tehnologiile de asistență.
Scop:
Această cerere de propuneri vizează să sprijine activitățile specifice ale părților interesate
active în materie de dizabilitate în implementarea Convenției ONU privind drepturile
persoanelor cu dizabilități și inițiativele continue și viitoare ale Comisiei în acest domeniu,
inclusiv punerea în aplicare a Strategiei europene pentru dizabilități și pilonul european al
drepturilor sociale, în special principiile 1, 12, 17, 19 și 20.
Obiectivele acestui apel sunt următoarele:
- să promoveze colectarea, schimbul și diseminarea bunelor practici inovatoare pentru
promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități și pentru includerea activă a
acestora și participarea deplină la societate, ținând cont de tendințele socio-economice,
precum îmbătrânirea populației și digitalizarea ;
- completarea lacunelor de date referitoare la situația persoanelor cu dizabilități în domenii
specifice, cum ar fi de exemplu despre dezinstituționalizare și trai independent, protecție
socială, educație, piețe de accesibilitate sau furnizare de servicii tehnologice de asistență.
Tipuri de acțiuni finanțate:
Tipurile de activități care pot fi finanțate în cadrul acestui apel de propuneri includ:
- studii, cercetări, analize, sondaje, evaluări, culegere de date și statistici; dezvoltarea
metodologiilor comune și, după caz, a indicatorilor sau a standardelor; elaborarea și
publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale educaționale; învățare reciprocă, recenzii ale

Informaṭii
suplimentare:
✓ Candidaturile pot fi
depuse doar prin
sistemul electronic
SWIM.
✓ Pentru această
cerere, sunt aceptate
doar candidaturile
consorţiilor formate din
cel puţin 2 parteneri.
✓ Durata
implementării este de
maximum 24 de luni.
✓ Data pentru
demararea acţiunilor
proiectelor: 1 ianuarie
2020.
✓ Comisia
Europeană recomandă
folosirea englezei,
francezei sau a
germanei pentru
completarea
formularului de
aplicaṭie.
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experţilor, ateliere, întâlniri și conferințe ale experților;
- activități de formare, evenimente de formare a formatorilor, dezvoltarea de instrumente de
formare online sau a altor module de instruire;
- activități de sensibilizare și diseminare, cum ar fi identificarea și schimburile cu privire la
bunele practici, abordări și experiențe inovatoare; campanii media; compilarea și publicarea
materialelor pentru diseminarea informațiilor despre program și rezultatele acestuia;
dezvoltarea, operarea și întreținerea sistemelor și instrumentelor care folosesc tehnologiile
informaționale și de comunicare.
Sursă de informare şi documentație:
pagina oficială a acestei cereri de propuneri de proiecte:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
informaţii generale pe subiect: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
programul de lucru al CE pentru 2019 (bază legală, alături de Regulamentul european
1381/2013 privind programul REC 2014-2020):
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/rec/wp/rec-awp2019_en.pdf
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția generală pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate de șanse
1049 Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
empl-call-rec-disability@ec.europa.eu

