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PROGRAM: EASI – PROGRAMUL UE PENTRU OCUPAREA FORṬEI DE MUNCĂ ṢI INOVARE SOCIALĂ; AXA PROGRESS
TITLUL CERERII: STABILIREA ȘI TESTAREA INTERVENȚIILOR INTEGRATE DESTINATE SĂ SPRIJINE PERSOANELE AFLATE ÎN (CELE
MAI) SITUAȚII VULNERABILE
REFERINȚĂ: VP/2020/003
DOMENII: incluziune şi afaceri sociale
BUGET DISPONIBIL

DURATĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

10.000.000€;
până la 80%
cofinanṭare

15 octombrie 2020

autorităţi sau agenții publice mandatate în
scris de autoritățile publice competente să își
asume responsabilitatea pentru punerea în
aplicare a acțiunii; organizații non-profit
(private sau publice); centre/institute de
cercetare/unități de învățământ superior;
organizatii ale societății civile; organizaţii ale
partenerilor sociali la nivel european, național
sau regional

statele membre ale UE, Islanda,
Norvegia, Lichtenstein, Albania,
Macedonia de Nord,
Muntenegru, Turcia, Serbia

Context, obiective, grupuri ţintă:

Informații suplimentare:

Cererea va sprijini proiecte inovatoare și experimentale la nivel local/regional,
menite să pună în aplicare strategii, mecanisme și servicii cuprinzătoare care să
asigure o abordare holistică pentru sprijinirea persoanelor aflate în (cele mai)
situații vulnerabile.
Grupul țintă al apelului vizează persoanele aflate în situații vulnerabile și cele care
se confruntă cu cele mai mari bariere pentru integrarea socială și pe pieței muncii.
Unii dintre aceștia sunt beneficiari ai ajutoarelor pentru cei cu venituri minime sau ai
altor forme de asistență socială [beneficii în numerar] ca ultimă soluție, în timp ce
unii pot fi lăsați în afara acestui sprijin. Cererea urmărește să ajungă la persoanele
cel mai îndepărtate de piața muncii și de societate și să sprijine incluziunea lor
socială prin furnizarea de sprijin adecvat pentru venituri legate de furnizarea de
servicii eficiente. De asemenea, apelul urmărește să ajungă la persoanele aflate în
cele mai vulnerabile situații, care nu sunt înregistrate sau nu obțin niciun alt avantaj;
adică fie beneficiari ai schemelor cu venituri minime, fie persoanele aflate în situații
vulnerabile, care ar trebui să fie beneficiari ai unor astfel de plase de securitate
socială, dar, dintr-un motiv sau altul, nu pot accede la aceste scheme. Aceste
persoane se confruntă de obicei cu bariere complexe, multiple privind incluziunea
socială și necesită intervenții complexe și coordonate.

➢ Toate entităṭile care
intenționează să participe la
cererile programului “EaSI “
trebuie să completeze
formularul de aplicare în
sistemul SWIM al Comisiei
Europene;

Această cerere de propuneri are ca scop sprijinirea parteneriatelor existente sau a
celor nou constituite (a se vedea secțiunea 6.1) pentru testarea abordărilor
inovatoare care să sprijine îndeosebi aplicarea principiului 14 al pilonului european
al drepturilor sociale: „venit minim”.

➢ Problemele tehnice
referitoare la aplicaṭia în SWIM
pot fi semnalate la adresa:
empl-swimsupport@ec.europa.eu.

Direcţii de acţiune:
Această abordare inovatoare cu implicarea mai multor părți interesate integrează

➢ Durata indicativă a
implementării: 30 de luni;
➢ Solicitanṭii sunt rugaṭi să-ṣi
trimită aplicaṭiile în engleză,
pentru facilitarea evaluărilor.
Depunerea aplicaţiilor este
posibilă în oricare limbă oficială
a UE, cu un rezumat în
engleză.

➢ Activităţile proiectului ar
trebui să înceapă din aprilie
2021.
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trei direcții:
1) furnizarea de beneficii de venituri minime adecvate;
2) servicii de activare care susțin accesul la angajare și
3) acces efectiv la bunuri și servicii de sprijin.
Este crucială coordonarea eficientă între autoritățile locale, regionale și naționale,
precum și cooperarea cu toate părțile interesate relevante, precum partenerii
sociali, organizațiile neguvernamentale și furnizorii de servicii.
Această cerere sprijină inovațiile și experimentările de politică implementate la
scară mică și în condiții care permit măsurarea impactului acestora, înainte de a fi
replicate la o scară mai mare, dacă rezultatele se dovedesc convingătoare. Acest
lucru le permite factorilor de decizie și furnizorilor de servicii să adune dovezi solide
cu privire la efectele unei inovații politice date și să determine ce funcționează și ce
nu.
Producerea de dovezi empirice obiective cu privire la impactul/rezultatele unei
inovații de politică socială este importantă pentru a lua decizii privind continuarea
sau extinderea acestor politici fie prin FSE + sau din alte surse.
Tipuri de acṭiuni finanṭate:
Propunerile ar trebui să se axeze pe următorul set de activități, permițând totodată
flexibilitate în proiectare:
Configurarea structurilor și consolidării capacităților necesare;
Sprijin efectiv pentru persoanele/gospodăriile aflate în nevoie;
Evaluarea impactului activităților proiectului;
Integrare / diseminare și extindere;
Cooperarea transnațională;
Managementul proiectului.
Cerințe generale pentru activitățile care urmează să fie finanțate în cadrul EaSI:
În toate axele și acțiunile sale, Programul EaSI are drept scop:
a) să acordă o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, cum ar fi, printre altele:
tinerii, șomerii inactivi, de lungă durată, părinții singuri, persoanele provenite din
mediile de migranție;
b) să promoveze egalitatea între femei și bărbați,
c) să combată discriminarea bazată pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau
credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală;
d) să promoveze un nivel înalt de calitate și un loc de muncă durabil, să garanteze
o protecție socială adecvată și decentă, să combată șomajul pe termen lung și să
lupte împotriva sărăciei și excluziunii sociale.
Sursă de informare:
Textul cererii şi documentaṭia conexă:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls
=yes

➢ Comisia se așteaptă să
finanțeze aproximativ 8
propuneri.
➢ O singură propunere poate
fi depusă de un
solicitant/consorţiu, pentru a se
asigura diversitatea.
➢ Ținând cont de necesitatea
unei acoperiri geografice
echilibrate în cadrul acestui
apel, pot fi selectate pentru
finanțare maximum 2 proiecte
propuse de lideri de proiect din
aceeași țară.
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL)
B-1049 Bruxelles, Belgia
Întrebările legate de prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise cel mai
târziu cu 7 zile înainte de data limită de aplicare la adresa:
empl-vp-2020-003@ec.europa.eu

