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CERERE 2019 – ACŢIUNI TRANSNAŢIONALE PENTRU AZIL, MIGRAŢIE ŞI INTEGRARE

PROGRAM: FONDUL PENTRU AZIL, MIGRAȚIE ŞI INTEGRARE (AMIF)
REFERINȚĂ: AMIF-2019-AG-CALL
DOMENII: migraţie, incluziune socială, ocupare, cooperare, acţiuni de comunicare şi sensibilizare, schimb de experienţă, etc.
BUGET

TERMEN-LIMITĂ PENTRU

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

DEPUNEREA APLICAŢIEI

21.500.000 €
cofinanţare de
maximum 80%

30 ianuarie 2020,
ora 17.00 CET

entităţi publice – autorități locale, regionale şi
naţionale, servicii de ocupare, instituţii pentru
servicii către tineri, instituţii de educaṭie, etc.,
ONG-uri, organizaṭii internaţionale, entităţi
private (numai în calitate de parteneri).

- statele membre ale UE cu
excepția Danemarcei
- pentru tematica 1: Elveţia şi
Canada (parteneri fără
finanţare)

✓ O sesiune de informare sub
forma unui webinar va fi
Baza legală a acestei cereri este Regulamentul UE 516/2014 al Parlamentului organizată la 17 octombrie
European şi al Consiliului.
între 9.00 şi 13.00 CET.
Obiective generale şi specifice:

Obiectivul general al fondului este de a contribui la gestionarea eficientă a fluxurilor de
migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind
azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în
domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile
consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
În cadrul obiectivului său general, fondul contribuie la următoarele obiective specifice
comune:
(a) consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil,
inclusiv a dimensiunii sale externe;
(b) sprijinirea migrației legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile
economice și sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forței de muncă,
salvgardând în același timp integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre,
precum și promovarea integrării efective a resortisanților din țări terțe;
(c) consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, care
să contribuie la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și
pe readmisia efectivă în țările de origine și tranzit;
(d) consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în
special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare
la nivel practic.
Tematici/priorităţi:
Prezenta cerere de propuneri de proiecte are în vedere șapte tematici/priorităţi:
Tematica 1: Promovarea integrării persoanelor care au nevoie de protecție prin scheme
de sponsorizare private/individuale; buget prevăzut pentru această tematică –
4.000.000 €
Tematica 2: Orientarea socială a resortisanților nou sosiţi din țările terțe prin implicarea

✓ Consorțiul trebuie să fie
transnaţional şi să cuprindă
cel puțin 2 sau 3 parteneri din
cel puțin 2 sau 3 țări
participante la AMIF, în funcţie
de tematică.
✓ Aplicaţia trebuie trimisă
utilizând Sistemul de
depunere electronică al
„Portalului de finanțare și
oportunități de achiziţii” al CE.
✓ Cuantumul cofinanţării
depinde de tematica pentru
care se aplică, detalii în textul
oficial al cererii.
✓ Beneficiarii ar trebui să
implice în proiect voluntari ai
Corpului European de
Solidaritate.
✓ Durata de implementare
poate fi de 24 de luni
(tematica 1) sau 36 de luni
(celelalte tematici).
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comunităților locale, inclusiv activități de mentorat și voluntariat; buget prevăzut pentru
această tematică – 4.000.000 €
Tematica 3: Integrarea socială și economică a femeilor migrante; buget prevăzut pentru
această tematică – 4.000.000 €
Tematica 4: Sensibilizare și campanii de informare cu privire la riscurile migrației
neregulate în anumite țări terțe și în Europa; buget prevăzut pentru această tematică –
4.850.000 €
Tematica 5: Sprijin pentru victimele traficului de persoane; buget prevăzut pentru
această tematică – 2.550.000 €
Tematica 6: Protecția copiilor aflaţi în migrație; buget prevăzut pentru această tematică
– 1.700.000 €
Tematica 7: Proiecte transnaționale ale statelor membre pentru formarea experților în
domeniul azilului și imigrației; buget prevăzut pentru această tematică – 400.000 €.
Fiecare cerere de proiect depusă în cadrul prezentului apel de propuneri trebuie să
abordeze doar unul dintre subiectele menţionate mai sus (dacă doriți să abordați mai
multe priorităţi ale apelului, trebuie să trimiteți o propunere separată pentru fiecare
temă).
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii şi alte documente conexe: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=AMIF-2019AG-CALL
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG HOME
Bruxelles
Întrebările referitoare la această cerere de propuneri de proiecte pot fi adresate cel mai
târziu cu 7 zile înainte de data limită de aplicare la adresa de e-mail următoare:
HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu
Pentru probleme IT privind sistemul online, a fost creat un Helpdesk:
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html

✓ Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE,
dar engleza este preferată
pentru eficientizarea evaluării.
✓ Acţiunile pot demara din
decembrie 2020-ianuarie
2021.

