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TITLUL CERERII: “SĂ ÎNVĂŢĂM SĂ CUNOAȘTEM EUROPA, DIALOGUL TRANSATLANTIC AL SOCIETĂȚII CIVILE ȘI CONSTRUIREA UNUI
PARTENERIAT PENTRU VIITORUL OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ - 2020”
PROGRAM: INSTRUMENTUL DE PARTENERIAT PENTRU COOPERARE CU ŢĂRILE TERŢE
Referință: EuropeAid/168605/DD/ACT/US
Domenii: tineret, ocuparea forţei de muncă, schimb de bune practici şi experientă, cooperare, comunicare privind UE, etc.
BUGET/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

DATA DE
DEPUNERE

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

1.600.000€
cofinanțare de
până la 80%

22 iulie 2020
(ora 18:00 la
Bruxelles)

ONG-uri, instituții non-profit, inclusiv, fără a se limita la, școli
secundare, federații de profesori, colegii comunitare, grupuri
de tineret, universități, think tank-uri, fundații, asociații
profesionale (inclusiv sindicate/federații), grupuri comunitare
locale, instituții culturale, asociații locale care promovează
schimburile socio-culturale de-a lungul Atlanticului, camere de
comerţ, centre asociative, autorităţi publice, etc.

statele membre ale UE,
Statele Unite ale
Americii

Context:

Informații suplimentare:
Instrumentul de parteneriat (PI – acronim în engleză) este primul instrument al UE
conceput special pentru promovarea intereselor strategice ale Uniunii la nivel mondial ✓ Comisia Europeană solicită
prin consolidarea strategiilor, politicilor și acțiunilor sale externe. Prezenta cerere de într-o primă fază doar o notă de
propuneri este pusă în aplicare în conformitate cu anexa 85 și anexa 236 din concept.
Programul anual de acțiune (AAP) din 2019 al Instrumentului de parteneriat.
✓Durata de implementare a
Relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite este extrem de importantă pentru acţiunilor proiectului nu trebuie să
ambele părți, indiferent dacă este vorba de probleme economice, politice, sociale sau depăşească 24 de luni.
de securitate. Istoriile noastre au fost strâns legate între ele, iar în ultimii 70 de ani
mai mult ca niciodată.
✓Acțiunile trebuie să aibă loc în
Statele Unite. Sunt încurajate
Un dialog care funcționează bine în societatea civilă este un element-cheie al puternic acțiunile care acoperă o
economiei sociale de piață europene și al democrației participative. Dialogul ajută la regiune mai mare a Statelor Unite,
consolidarea coeziunii sociale și la reducerea conflictelor în societate, în beneficiul mai multe state americane. Ori de
angajaţilor, cetățenilor, angajatorilor și guvernelor. Dialogul cu societatea civilă permite câte ori este relevant, anumite
reprezentarea unei serii de interese civile ale părților interesate și consolidează activități (precum vizitele de
studiu) pot avea loc în Uniunea
transparența, responsabilitatea și legitimitatea deciziilor publice.
Europeană.
Efectele combinate ale globalizării, schimbărilor tehnologice, de mediu, climatice și
demografice transformă piaţa muncii. Împreună, UE și SUA reprezintă 50% din PIB-ul ✓Pentru lotul 1, solicitantul
global și sute de milioane de angajaţi/lucrători și ambele se confruntă cu provocările și trebuie să fie stabilit în Statele
oportunitățile globale care decurg din această transformare. Prin urmare, este Unite, în conformitate cu articolul
important ca diferite părți interesate, inclusiv administrațiile și factorii de decizie, 8.7 din Regulamentul privind
organizațiile societății civile, partenerii sociali, asociațiile profesionale (inclusiv cererea comună (detalii în ghidul
sindicatele/federațiile), cercetătorii și mediul academic din ambele părți ale Atlanticului solicitantului).
să facă schimb de bune practici, analize și recomandări, precum și să favorizeaze
alianțele strategice, completând alte dialoguri politice formale, cum ar fi Grupul de ✓ Pentru loturile 2 și 3,
solicitările trebuie să implice cel
lucru SUA-UE privind ocuparea forței de muncă și problemele legate de muncă.
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Temele abordate de proiecte trebuie să ţină cont de priorităţile CE pentru perioada
2019-2024 şi de Pactul ecologic european, spre exemplu : energia, economia
circulară, biodiversitatea, economia digitală, comerțul și investițiile, democrația și
transparența, cooperarea în domeniul reglementării, digitalizarea (impactul noilor
tehnologii asupra ocupării forței de muncă, piața muncii, dialogul social, protecția
socială și lanțurile globale de aprovizionare într-o lume a muncii în schimbare,
schimbarea demografică și îmbătrânirea, noile competenţe, educația, formarea
profesională și învățarea pe tot parcursul vieții pentru tranziții pe piața muncii.
Obiective şi loturi:
Obiective:
Această cerere are în vedere fonduri pentru:
1. creșterea cunoștințelor, înțelegerii și aprecierii Uniunii Europene în Statele Unite, în
special în rândul tinerilor;
2. consolidarea legăturilor, a cooperării și a înțelegerii între grupurile societăţii civile
din UE și cele ale societății civile americane prin dialogul pe o gamă largă de
probleme (domenii expuse mai sus) în cadrul relațiilor UE-SUA, care să completeze
dialogul politic oficial la nivel guvernamental;
3. să consolideze alianța strategică cu Statele Unite prin schimbul de bune practici în
domeniul viitorului ocupării forţei de muncă.
Lotul 1 - Cunoașterea Europei
- să dezvolte următoarea generație de transatlantici americani, inclusiv printre liderii
comunităților minoritare;
- să promoveze și să crească vizibilitatea rolului internațional, a politicilor, valorilor și
culturilor UE în Statele Unite;
- să stabilească unele platforme și campanii digitale eficiente pentru diseminarea
informațiilor despre UE către tineri, precum și oportunități pentru funcționarii delegației
UE la Washington;
- să se asigure faptul că tinerii americani apreciază valoarea și importanța relației și
parteneriatului transatlantic UE-SUA.
Lotul 2: Dialoguri ale societății civile transatlantice
- stimularea dialogului și a cooperării între organizațiile neguvernamentale, asociațiile
și grupurile de interese, reprezentând o gamă largă de circumscripții din UE și Statele
Unite;
- creșterea înțelegerii eforturilor transatlantice comune din partea publicului relevant
din societatea civilă și a multiplicatorilor de informaţii din UE și Statele Unite;
- îmmbunătățirea feedback-ului între factorii de decizie și actorii societății civile din UE
și Statele Unite.
Lotul 3: Construirea de parteneriate pentru viitorul ocupării forţei de muncă
- stimularea cooperării, a învățării reciproce și a schimbului de bune practici politice
între administrații și factorii de decizie politici, organizații neguvernamentale, asociații,
cercetători, medici, universitari, parteneri sociali, lucrători, întreprinderi și IMM-uri din
UE și Statele Unite;

puțin o organizație din Uniunea
Europeană și o organizație din
Statele Unite.
✓ Aplicațiile se depun doar
online. Pentru a aplica la acest
apel de propuneri, organizațiile
trebuie să se înregistreze în
PADOR și să depună cererea lor
în PROSPECT (vezi secțiunea
2.2.2 din ghidul solicitantului).
Toate organizațiile interesate pot
găsi mai multe informații cu
privire la PROSPECT în manualul
utilizatorului și videoclipurile
despre elearning. De asemenea,
puteți contacta echipa de
asistență tehnică prin intermediul
formularului de asistență online
din PROSPECT.
✓ Dacă PROSPECT nu este
disponibil, asistenţă tehnică
pentru IT poate fi accesată și prin
e-mail: EuropeAid-ITsupport@ec.europa.eu.
✓ Aplicaţiile se depun doar în
limba engleză.
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- stabilirea sau consolidarea parteneriatelor strategice între principalele părți
interesate;
- promovarea dialogului dintre factorii de decizie, societatea civilă și alți actori-cheie
din UE și Statele Unite.
Priorităţi şi tipuri de acțiunile finanțate:
Priorităţi:
* îmbunătățirea cunoștințelor despre Uniune, vizibilitatea acesteia și consolidarea și
stimularea dialogurilor între organizațiile societății civile din UE și Statele Unite;
* sprijinirea schimbului de bune practici politice în domeniul viitorului ocupării forţei de
muncă.
Printre acțiunile finanțate:
Lotul 1 - Cunoașterea Europei
- acțiuni desfăşurate pe întreg teritoriul Statelor Unite de către instituții/organizații care
facilitează participarea publicului - în special a tinerilor americani - la activitățile
enumerate, ceea ce va crește vizibilitatea UE în Statele Unite, cunoașterea și
înțelegerea UE de către publicul tânăr american și favorizează afinitatea publică
pentru relațiile UE-SUA;
- acțiuni întreprinse în Statele Unite de către instituții/organizații care oferă o platformă
publică vizibilă pe teritoriul UE pentru o audiență tânără, precum și posibilități de
contact cu publicul pentru funcționarii instituțiilor europene (delegația UE la
Washington DC și sediul central) și reprezentanți ai statelor membre ale UE.
Lotul 2 - Dialogurile transatlantice ale societății civile
- organizarea de evenimente/întâlniri/conferințe și dezvoltarea unei platforme online
care va reuni actori și grupuri relevante ale societății civile din UE și Statele Unite și va
facilita schimbul de cunoștințe, experiențe și bune practici în domeniile descrise mai
sus. Dacă este cazul, aceste evenimente/întâlnirile/conferințele ar trebui organizate
împreună cu evenimente relevante mai mari sau angajamente de la guvern la guvern,
pentru a servi drept catalizator al eforturilor de cooperare transatlantică în aceste
domenii;
- consolidarea cooperării și a schimbului de informații între UE și Statele Unite, prin
identificarea lacunelor și a domeniilor care necesită îmbunătățire;
- contribuție la discuții în cadrul dialogurilor transatlantice relevante și în domeniile
relevante menţionate în cadrul dialogurilor transatlantice;
- producerea/publicarea unor recomandări politice comune, care ar trebui să fie
diseminate cât mai pe larg în UE și în Statele Unite.
- schimbul și diseminarea de expertiză, cunoștințe și bune practici pe probleme de
politică relevante în UE și Statele Unite.
Lot 3 - Construirea de parteneriate pentru viitorul ocupării forţei de muncă
- schimbul și diseminarea de expertiză, cunoștințe și bune practici pe probleme de
politică relevante în UE și Statele Unite în domeniul viitorului activității în sectoarele și
temele enumerate mai sus;
- organizarea de evenimente/întâlniri/conferințe și facilitarea schimbului de cunoștințe,
experiențe și bune practici în domeniul viitorului ocupării pe sectoarele și temele
enumerate mai sus;
- producerea/publicarea de analize și recomandări politice care ar trebui să fie
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diseminate cât mai pe larg în UE și în Statele Unite;
- contribuția la discuții în cadrul dialogurilor transatlantice relevante.
Sursă de informare şi documentație conexă:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1589785693174&do=publi.detPUB&searchtype=AS&
aoet=36538%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nb
PubliList=15&page=1&aoref=168605

Instituție responsabilă:
Delegaţia Uniunii Europene în SUA
Washington DC 20037
2175 K Street
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise (minimum 21
de zile înainte de data limită pentru depunerea aplicaţiilor) la:
DELEGATION-USA-FPI@eeas.europa.eu
Tél : 202.862.9500
Fax : 202.429.1766
delegation-usa-info@eeas.europa.eu

