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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2020: „INCUBATOARE PENTRU UN ANTREPRENORIAT SOCIAL ŞI INCLUZIV″
EUROPEAID – PROGRAMUL EUROPEAN PENTRU OCUPARE ŞI INOVARE SOCIALĂ (EASI), AXA PROGRESS
REFERINȚĂ: VP/2019/017
DOMENII: comunicare şi networking, consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe, formare, etc.
BUGET DISPONIBIL

DATA LIMITĂ DE
DEPUNERE

1.300.000€
cofinanţare de până
la 80%

25 mai 2020

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

entităţi publice şi private de orice tip;
o rețea formală de incubatoare de afaceri cu
personalitate juridică proprie sau reprezentând (ca
secretariat comun sau coordonator desemnat oficial)
o rețea formală stabilită, un consorțiu de mai multe
rețele consacrate

Context general:

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE și
țări participante la
programul EaSI (Norvegia,
Islanda, Serbia, Macedonia
de Nord, Albania,
Muntenegru
Informații suplimentare:

Baza legală a acestei cereri este Regulamentul UE nr. 1296/2013 al Parlamentul european şi al Consiliului din 11 decembrie 2013.
În toate axele și acțiunile
sale, Programul EaSI are
Antreprenoriatul și munca pe cont propriu ajută la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea drept scop să (cerințe
abilităților și oferă șomerilor și persoanelor vulnerabile o oportunitate de a participa pe deplin în generale):
societate și economie. Prin urmare, aceștia aduc o contribuție importantă la „o economie care (a) acorde o atenție
funcționează pentru oameni”, indicată în Orientările politice ale președintelui Comisiei. Aceasta deosebită grupurilor
include o strategie dedicată pentru IMM-uri, care ar trebui să le ajute să prospere prin reducerea vulnerabile, cum ar fi
birocrației și îmbunătățirea accesului lor pe piață, facilitând astfel întreprinderilor mici să devină tinerii;
inovatori mari. În plus, antreprenoriatul social contribuie, de asemenea, la acțiunile anunțate în (b) promoveze egalitatea
Pactul verde european, în special în ceea ce privește strategia industrială a UE pentru o economie între femei și bărbați,
curată și circulară.
(c) combată
Pilonul European al Drepturilor Sociale este busola care indică modul în care trebuie abordată discriminarea bazată pe
provocarea convergenței ascendente și promovarea unei Europe corecte. Acesta oferă un sex, origine rasială sau
răspuns bazat pe drepturi pentru viitorul muncii. Instituțiile UE, toate nivelurile de guvernanţă, etnică, religie sau credință,
partenerii sociali și societatea civilă au responsabilitatea punerii lui în practică. Agenda strategică dizabilitate, vârstă sau
a Consiliului 2019-2024 prevede că Pilonul European al Drepturilor Sociale ar trebui să fie orientare sexuală;
implementat la nivelul UE și al statelor membre, ținând cont de competențele respective. (d) promoveze un nivel
Orientările politice ale președintelui CE au anunțat un plan de acțiune pentru punerea în aplicare înalt de calitate și o muncă
integrală a Pilonului European pentru Drepturile Sociale.
sustenabilă, să garanteze
Antreprenoriatul inclusiv și social poate contribui la punerea în aplicare a Pilonului European o protecție socială
pentru Drepturi Sociale, în special la promovarea egalității de șanse pentru grupurile adecvată și decentă, să
subreprezentate (principiul nr. 3), sprijin activ pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv angajarea combată șomajul de lungă
pe cont propriu (principiul nr. 4) și securizarea și ocuparea forței de muncă adaptabile (principiul durată și să lupte împotriva
nr. 5), includerea persoanelor cu dizabilități (principiul nr. 17) și îngrijirea pe termen lung (principiul sărăciei și excluziunii
nr. 18).
sociale.
- Se estimează că proiectul
poate începe
Principalele obiective ale axei de microfinanțare și antreprenoriat social din programul EaSI (așa- implementarea acţiunilor
numita a treia axă) sunt:
începând cu septembrie
Obiecte generale și specifice, tipuri de acţiuni
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• creșterea accesului și disponibilitatea microfinanțării pentru grupurile vulnerabile care doresc să 2020.
își înființeze sau să își dezvolte afacerea și microîntreprinderile; și
- Durata estimativă a
• sprijinirea dezvoltării întreprinderilor sociale, în special prin facilitarea accesului la finanțare.
acţiunilor trebuie să fie de
Această cerere urmărește mobilizarea rețelei (rețelelor) existente de incubatoare de afaceri pentru maximum 24 de luni.
a-și extinde activitatea către antreprenoriat social și inclusiv. Pentru a realiza acest lucru, acțiunea
se bazează pe experiența organizațiilor și rețelelor de sprijin care vizează deja antreprenorii sociali - CE estimează
și antreprenorii (potențiali) din grupuri subreprezentate. În mod optim, acest lucru va fi combinat cu cofinanţarea unui singur
sprijinul pentru extinderea și replicarea ideilor de întreprindere socială și inovare socială prin proiect.
diseminarea cunoștințelor și înțelegerea oportunităților potențiale ale pieței pe alte teritorii. Acest
tip de transfer de cunoștințe poate fi asigurat prin implicarea partenerilor pertinenți în calitate de - Solicitanţii sunt sfătuiţi să
consulte manualul SWIM
co-solicitanți și/sau de experți calificați implicați direct în implementarea proiectului.
înaintea depunerii
Propunerile trebuie să fie centrate în jurul activităților care promovează conceptele „antreprenoriat aplicaţiei.
incluziv și social” între toate organizațiile membre ale rețelei sau în consorțiul de rețele. Activitățile
se concentrează în special pe consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe între
organizațiile membre, astfel încât acestea să fie bine echipate să lucreze cu potenţialii
antreprenori pentru activităţi precum:
- culegerea, producerea și difuzarea materialelor informaționale relevante;
- vizite de studiu și schimb de bune practici;
- activități de formare, webinarii, seminarii, conferințe, etc;
- dezvoltarea serviciilor de sprijinire a întreprinderilor pentru antreprenori sociali incluzivi, incluzând
seturi de instrumente, manuale și alte materiale de asistență;
- acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea conexiunilor cu părțile interesate în antreprenoriatul
social și incluziv;
- acțiuni de sensibilizare și diseminare între membrii rețelei și către publicul larg.
Sursă de informare:
https://adrnordest.us9.listmanage.com/track/click?u=34968230e5bed0badf8952d72&id=14296f82f0&e=28965042c4
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcţia Generală Ocupare
B-1049 Bruxelles
Contact pentru întrebări referitoare la această cerere (înainte de 20 aprilie a.c.) : empl-vp-2019017@ec.europa.eu

