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TITLUL CERERII: „CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE” – CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2020
PROGRAM: „CORPUL EUROPEAN DE SOLIDARITATE”
REFERINTĂ: 2019/C 382/08
DOMENII: voluntariat, educație informală și non-formală, formare, cooperare-dezvoltare, cetățenie europeană activă,
incluziune socială, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA APLICAŢIILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

117.650.000 €

diferite date pe parcursul
anului 2020 în funcţie de tipul
de proiect

orice organism public sau privat,
tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani

statele membre ale
Uniunii Europene;
pentru anumite
acțiuni, alte state din
afara UE (vezi
regulament)

Cadrul legal şi obiectiv general:
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului
European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului
european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a
Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE, precum și pe Programul
anual de lucru pentru 2020 al Corpului european de solidaritate. Corpul european de
solidaritate vizează perioada 2018-2020. Obiectivele generale și specifice ale Corpului
european de solidaritate sunt prevăzute la articolele 3 și 4 din regulament.
Obiectivul general al Corpului european de solidaritate este de a promova solidaritatea ca
valoare, în principal prin voluntariat, pentru a mări implicarea tinerilor și a organizațiilor în
activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca o contribuție adusă la consolidarea
coeziunii, a solidarității, a democrației și a cetățeniei în Europa, oferind, în același timp, și un
răspuns la provocările din societate și consolidând comunitățile, depunând eforturi deosebite
pentru a promova incluziunea socială. Acesta contribuie inclusiv la cooperarea europeană
relevantă pentru tineri.
Exemple de activități finanțate:
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului european de
solidaritate:
-

proiecte de voluntariat – 5 februarie, 30 aprilie, 1 octombrie 2020;
parteneriate de voluntariat (acorduri specifice pentru 2020 în cadrul ACP 2018-2020)
– 30 aprilie 2020;
echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată – 17 septembrie 2020;
stagii și locuri de muncă - 5 februarie, 30 aprilie, 1 octombrie 2020;
proiecte de solidaritate - 5 februarie, 30 aprilie, 1 octombrie 2020;
etichete de calitate – permanent.

Informaṭii
suplimentare:
✓ Aplicațiile pot fi
redactate în oricare
limbă oficială a UE.
✓ Ghidul Corpului
european de solidaritate
pentru 2020 constituie
parte integrantă din
prezenta cerere de
propuneri, iar condițiile
de participare și
finanțare exprimate în
acesta se aplică în
întregime prezentei
cereri de propuneri.
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Sursă de informare:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
Textul oficial al cererii (RO): https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.RON&toc=OJ:C:2019:382:FULL
Ghidul programului pentru cererea 2020:
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_en.pdf
Instituție responsabilă:
EACEA – Agenția executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la Bruxelles este
responsabilă cu implementarea acțiunilor centralizate ale Corpului European de Solidaritate
Agențiile naționale se află în statele membre ale UE și rolul lor implică:
• furnizarea de informații privind Corpul European de Solidaritate;
• selectarea proiectelor care urmează să fie finanțate;
• monitorizarea și evaluarea Corpului European de Solidaritate;
• sprijinirea solicitanților și participanților;
• colaborarea cu alte agenții naționale și cu UE;
• promovarea Corpului European de Solidaritate;
• împărtășirea povestirilor de succes și a celor mai bune practici.
Punctul Național de Contact pentru România:
Agenția Națională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formării
Profesionale (ANPCDEFP)
Splaiul Independenței 313
Bibl. Centrală a UPB, Corp A, Etaj 1
RO-060042 București, S6
+40 21 201 0700
anca.derjac@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro
NA Code: R001

