Subject: O noua facilitate-pilot de garantare în scopul ameliorarii accesului la finantare pentru
educatie si competente - cerere de exprimare a interesului
Stimate domnule presedinte,
Fondul European de Investitii (FEI) si Comisia Europeana lanseaza la 22 aprilie a.c. o noua facilitatepilot de garantare în scopul ameliorarii accesului la finantare pentru persoanele si organizatiile
care doresc sa investeasca în competente si în educatie (Facilitatea-pilot C&E). Facilitatea-pilot
în valoare de 50 de milioane EUR va sprijini finantari pentru studenti si cursanti, pentru întreprinderile
care investesc în perfectionarea angajatilor lor si pentru organizatiile care furnizeaza servicii de
formare si educatie.
Într-o primă faza, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de pâna la 50 de
milioane EUR, sprijinit de Fondul european pentru investitii strategice (FEIS), prin care se va declansa
finantarea datoriilor pentru proiectele în materie de competente si de educatie din Europa, în scopul
mobilizarii unor finantari totale în valoare de peste 200 de milioane EUR. Institutiile de finantare
interesate sau furnizorii de educatie si de formare interesati pot solicita sa devina intermediari
financiari si sa participe la program raspunzând la Cererea deschisa de exprimare a interesului
publicata de FEI. Selectarea intermediarilor financiari este gestionata de FEI.
Data limita pentru depunerea aplicatiei : 31 octombrie 2020.
Eligibilitate : institutii financiare, universitati si centre de formare profesionala sau orice alta entitate
publica sau privata care poate îndeplini rolul de intermediar financiar dedicat, care are capacitatea de
a crea noi portofolii de finantare a datoriilor pentru studenti, organizatii educationale si pentru
întreprinderi.
Beneficiarii finali prevazuti a fi sprijiniti prin aceasta facilitatea-pilot C&E sunt: studentii/cursantii,
organizatiile/entitatile implicate în educatie si formare, spre exemplu, cresele si gradinitele, furnizorii
de servicii de educatie timpurie si alte organizatii similare, întreprinderi care faciliteaza si contribuie la
eforturile de transformare a competentelor fortei lor de munca.
Detalii privind aceasta cerere de exprimare a interesului si sursa de informare :
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guarantee-pilot/index.htm
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