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PROGRAM: EASI – PROGRAMUL UE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI INOVARE SOCIALĂ
TITLUL CERERII: “SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII UNEI OFERTE DE ÎNVĂȚARE PERSONALIZATĂ, ADAPTATĂ LA IMPLEMENTAREA
RECOMANDĂRII EUROPENE "PARCURSURILE DE ACTUALIZARE A COMPETENȚELOR: NOI OPORTUNITĂȚI PENTRU ADULȚI"
REFERINȚĂ: VP/2019/005
DOMENII: educaṭie ṣi formare pentru adulţi, incluziune socială, adaptare la piaţa forţei de muncă, etc.
BUGET TOTAL
PREVĂZUT

TERMEN-LIMITĂ
PENTRU APLICAŢII

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

4.000.000€;
până la 80%
cofinanṭare

8 iulie 2019

entităṭi publice sau private implicate în activitățile de
educație și formare profesională (decizie şi implementare),
organizații patronale, sindicate, camere de comerț, entități
naționale, regionale şi locale, servicii de ocupare a forței de
muncă, furnizori de educație și formare, organizații ale
societății civile, actori economici locali și regionali, servicii
comunitare, etc.

Context şi obiective:
Prezenta cerere urmăreṣte recomandările Consiliului din decembrie 2016 pentru statele
membre în ceea ce priveṣte imbunătăṭirea competenṭelor adulṭilor în situaṭii dificile.
Statele membre trebuie să ofere adulților cu un nivel scăzut de competențe, cunoștințe și
aptitudini, de exemplu celor care au părăsit educația sau formarea profesională inițială fără a
obține o calificare corespunzătoare învățământului secundar superior sau a unuia echivalent
și care nu sunt eligibili pentru sprijin în temeiul „Garanției pentru tineret", acces la parcursuri
de actualizare a competențelor care să le ofere oportunități, în funcție de nevoile lor
individuale, pentru:
a) a dobândi un nivel minim de alfabetizare, competențe numerice și competențe
digitale; și/sau
b) a dobândi o gamă mai largă de aptitudini, cunoștințe și competențe relevante pentru
piața forței de muncă și participare activă în societate.
Obiective generale şi specifice:
Obiectivul general al prezentei cereri este de a sprijini țările eligibile/participante la EaSI la
punerea în aplicare a Recomandării "Parcursuri de actualizare a competenţelor", prin crearea
unor căi coerente care să cuprindă trei etape-cheie:
• evaluarea competențelor, adică identificarea sau depistarea aptitudinilor;
• punerea la dispoziṭie a unei oferte de învățare personalizate, flexibile și de calitate;
• validarea și recunoașterea competențelor dobândite.
Obiectivul specific al acestei solicitări este de a sprijini implementarea unei oferte de învățare
personalizată, flexibilă și de calitate pentru adulții cu calificări reduse/adulți slab calificați (și,
dacă este cazul, pentru grupurile prioritare identificate de țări în cadrul Recomandării).

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

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

Informații
suplimentare:
➢ Toate entităṭile
care intenționează
să participe la
cererile programului
“EaSI “ trebuie să
completeze
formularul de
aplicare în sistemul
SWIM al Comisiei
Europene. Manualul
de utilizare se
regăseşte aici.
➢ Durata indicativă
a implementării: 1224 de luni.
➢ Pentru facilitarea
evaluărilor,
solicitanṭii sunt rugaṭi
să-ṣi trimită
aplicaṭiile în engleză,
franceză sau
germană.
➢ Problemele
tehnice referitoare la
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Oferta, în ansamblu, ar trebui să fie:
- adecvată pedagogic adulților, în special adulților cu un nivel scăzut de calificare/adulți slab
calificați;
- ușor accesibilă și disponibilă tuturor adulților cu nivel scăzut de calificare/celor cu o calificare
redusă.
Această cerere completează sprijinul acordat adulților cu nivel scăzut de calificare furnizat prin
intermediul Fondului Social European și al programului Erasmus +, ajutând fiecare țară
participantă să dezvolte o strategie coerentă pentru creșterea nivelului de competenţe și de
calificare a adulților care nu au o educaţie de tip învățământ secundar/liceal (sau echivalent)
sau care nu dispun de competențe de bază. Acest apel ar trebui să completeze, de
asemenea, activitățile conexe (în curs sau în viitor) care au loc la nivel național, regional sau
local.
Sursă de informare:
Textul cererii şi documentaṭia conexă:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL)
B-1049 Bruxelles, Belgia
Pentru transmiterea aplicaṭiei prin poştă:
European Commission
Call for proposals VP/2019/005 – DG EMPL
CAD J-27 00/120
B-1049 Bruxelles
Întrebările legate de prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise cel mai târziu la 1
iulie a.c. la adresa: empl-vp-2019-005@ec.europa.eu .

aplicaṭia în SWIM
pot fi semnalate la
adresa: empl-swimsupport@ec.europa.
eu.
➢ Data indicativă
pentru demararea
implementării
proiectului: 01/2020.
➢ Solicitanții care
nu au un consorţiu
de mai mulţi
parteneri trebuie să
fie entități publice
responsabile de
definirea și/sau
punerea în aplicare a
politicilor naționale
sau regionale de
recalificare a adulților
(de exemplu,
autorități
guvernamentale,
agenții publice,
autorități publice
regionale, etc.) .
Autoritățile locale
sunt excluse ca
solicitanți individuali,
dar pot face parte
dintr-un consorțiu.
➢ Acțiunile pot
implica consorții la
nivel regional,
național sau
transnațional.

