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TITLUL CERERII: INIȚIATIVA „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”
Mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, inclusiv plasare opţională în stagii de ucenicie, şi gestionarea
oportunităţilor de voluntariat online
PROGRAM: „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”
Referinta: EACEA/10/2019
Domenii: solidaritate, cetăţenie activă, umanitar, educație și formare, cooperare-dezvoltare, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMENLIMITĂ

10.000 000€
minimum 100.000€ şi
maximum
1.400.000€/proiect

13 iunie
2019 (ora
12:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

organizații neguvernamentale, non-profit, înființate în
conformitate cu legislația unui stat membru și având sediul
în Uniune; organisme de drept public cu caracter civil;
Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce
Roșie și Semilună Roșie.

Obiectiv:

statele membre ale
Uniunii Europene

Informaṭii suplimentare:

Baza legală a prezentei cereri de propuneri de proiecte este Regulamentul Parlamentului
European și al Consiliului n°375/2014.

 Toți solicitanții care
răspund la prezenta cerere
trebuie să fie certificați în
Prezenta cerere de propuneri va oferi finanțare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru cadrul inițiativei
ajutor umanitar în sprijinul acțiunilor care facilitează și completează acordarea de ajutor „Voluntari UE pentru ajutor
umanitar în țările terțe, care îmbunătățesc rezistența comunităților vulnerabile și afectate umanitar”. Puteți găsi detalii
de dezastre, sau în sprijinul acțiunilor care vizează consolidarea legăturii dintre ajutorul despre mecanismul de
de urgență, reabilitare și dezvoltare.
certificare aici.
Mobilizarea, stagiile de ucenicie și oportunitățile de voluntariat online pentru profesioniștii  Eligibilitate voluntari:
debutanți și cu experiență contribuie la:
- cetățenii Uniunii
 consolidarea capacităților comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe din țările Europene;
- cetățenii țărilor terțe care
terțe;
 întărirea rezilienței și gestionarea riscului de catastrofe în țările vulnerabile, fragile sau sunt rezidenți pe termen lung
într-un stat membru.
afectate de catastrofe și de crize uitate;
 prevenirea catastrofelor, pregătirea pentru catastrofe, reducerea riscurilor de catastrofe
 Proiectele sunt concepute
și redresarea în urma catastrofelor naturale și a celor provocate de om;
și realizate prin parteneriate
 întărirea legăturii dintre ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare;
transnaționale de maximum
 sprijinirea operațiunilor de răspuns în situații de urgență.
24 de luni, care cuprind cel
puțin două organizații de
CE se așteaptă să obțină următoarele rezultate:
 selectarea, recrutarea și trimiterea pe teren, în comunități din țări terțe aflate în situații trimitere certificate din două
țări și două organizații de
vulnerabile și afectate de catastrofe, a 450 de profesioniști debutanți/cu experiență;
primire certificate.
 pentru 100 de profesioniști debutanți: posibilitatea de a participa la stagii de ucenicie în
Europa înainte de a fi trimiși pe teren;
 Aplicațiile pot fi redactate
 obținerea de sinergii și realizarea complementarității cu operațiunile finanțate de UE în
în oricare limbă oficială a
domeniul ajutorului umanitar, al protecției civile, al consolidării rezilienței și al creării de
UE, dar fișa electronică de
legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare în țările/regiunile în care sunt
aplicare va fi disponibilă doar
mobilizați voluntari UE pentru ajutor umanitar;
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 difuzarea de comunicări privind principiile Uniunii în materie de ajutor umanitar și
privind inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”, în conformitate cu planul de
comunicare al inițiativei;
 asigurarea unor oportunități de voluntariat online în sprijinul sau în completarea
activităților incluse în proiecte.
Exemple de activităṭi finanṭate:
Activitățile care primesc finanțare în cadrul acestei proceduri trebuie să includă:
 selectarea, pregătirea şi mobilizarea de voluntari UE pentru ajutor umanitar, debutanţi
si cu experienţă, în cadrul unor proiecte de ajutor umanitar în domeniul reducerii riscului
de dezastre, al pregătirii pentru intervenție în caz de dezastre și al creării unei legături
între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LARD) în comunități vulnerabile și
afectate de catastrofe din țări terțe;
 activități de comunicare în conformitate cu planul de comunicare al inițiativei „Voluntari
UE pentru ajutor umanitar”.
Activităṭile de sprijinire a punerii în aplicare a acțiunii principale pot include:
 stagii de ucenicie pentru voluntarii debutanţi în cadrul organizațiilor UE de trimitere;
 oportunități de voluntariat online, prin intermediul platformei „Voluntari UE pentru
ajutor umanitar” gestionată de Comisie, cu scopul de a sprijini acțiunile inițiativei;
 sprijin pentru operațiunile de răspuns în situații de urgență;
 consolidarea capacităților comunităților vulnerabile, ale celor afectate de dezastre și
ale organizațiilor locale;
 consolidarea capacităților organizațiilor de primire;
Activitățile proiectului pot include următoarele:
 acțiuni de informare, comunicare și sensibilizare adresate publicului;
 analiza pericolelor și a riscurilor și avertizarea timpurie;
 planificarea de contingență și pregătirea pentru răspuns;
 protejarea mijloacelor de trai, a bunurilor și a lucrărilor de atenuare la scară mică.
Sursă de informare:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/eu-aid-volunteers-deployment2019_en
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
1140 Bruxelles
Belgia
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziția celor interesați
adresa de e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

în engleză.
 Data indicativă pentru
începerea acţiunilor este
octombrie 2019.
 Lista celor 119 de țări
terțe care au nevoie în 2019
de voluntari se regăsește
aici. Moldova, Serbia și
Ucraina sunt menționate şi
pot primi voluntari.
 EACEA se aşteaptă să
finanţeze 10 proiecte.
 Înainte de a depune o
cerere electronică pentru un
proiect, toți membrii
consorțiului care acționează
ca organizație care trimite
sau găzduiește voluntari,
inclusiv entitățile afiliate care
au legături juridice sau de
capital cu organizațiile de
trimitere certificate, trebuie
să fie certificate sau trebuie
să fi solicitat certificarea în
cadrul inițiativei până cel mai
târziu 13/05/2019.

