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PROGRAM: ERASMUS+ 

CERERE: “TINERETUL EUROPEAN ÎMPREUNĂ” 

REFERINȚĂ: EACEA/10/2020 

DOMENII:  tineret, cooperare şi mobilitate, crearea de reţele, cetăţenie activă, participare democratică, promovarea valorilor 
europene, schimb de experienţă, etc. 

 

BUGETUL CERERII DATA LIMITĂ PENTRU 

DEPUNEREA APLICAṬIEI 
CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

 
5.000.000 €; 

până la 80% din 
totalul costurilor 

eligibile 

 
28 iulie 2020  
(orele 17:00 la 

Bruxelles) 
 

 
ONG-uri active în domeniul tineretului, organizaţii non-
profit publice şi private, autorităţi locale, regionale şi 
naţionale 

 
statele membre, Islanda, 
Norvegia, Liechtenstein, 
Macedonia de Nord, Serbia, 
Turcia,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Acest apel este publicat potrivit Programului de lucru „Erasmus+” 2020, Acțiunea cheie 3, 
Sprijin pentru reforma politicii (C (2019) 5823 din 7 august 2019, modificat prin C (2020) 
1159 din 3 martie 2020). 

 
Context: 
Europa este o uniune de egali, mari sau mici, în est sau vest, nord sau sud. Tinerii sunt 
actori-cheie în promovarea valorilor europene și în transformarea acestora în realitate. Și, 
deși ei pot fi adesea mai puțin angajaţi decât persoanele în vârstă în forme tradiționale de 
participare, precum participarea la vot sau apartenența la un partid politic, majoritatea 
declară interes pentru politică și sentimente mai puternice de cetățenie față de UE decât 
grupurile mai în vârstă. În fața unei crize profunde cum este cea cauzată de pandemia 
COVID-19 și a efectelor sale asupra societății, angajamentul tinerilor de a arăta spirit 
comunitar, solidaritate în Europa și disponibilitate de a colabora (împreună) este mai 
important ca niciodată.  
 
Strategia UE pentru tineret 2019-2027 urmărește să favorizeze participarea tinerilor la viața 
democratică, sprijiniind, de asemenea, implicarea socială și civică, și își propune să se 
asigure că toți tinerii au resursele necesare pentru a participa la viaţa societăţii din care fac 
parte. Strategia se concentrează pe trei domenii de acțiune de bază, în jurul celor trei 
cuvinte: „Implicare”, „Conectare”, „Responsabilizare. În aria principală „Conectare”, Strategia 
favorizează crearea și promovarea rețelelor care să permită tinerilor din toate mediile, cu 
accent special pe cei cu mai puține oportunități, să experimenteze schimburi, cooperare, 
acțiuni culturale și civice în context european și, astfel, să-şi dezvolte și să-şi consolideze 
competențele personale, civice și sociale, devenind cetățeni europeni activi. 
 
Obiective: 
Domeniul de aplicare al acțiunilor „European Youth Together” ar trebui să se bazeze pe 
experiența obținută prin proiectul „Noua narațiune pentru Europa”, obiectivele europene 
pentru tineret și rezultatele Eurobarometru privind prioritățile tinerilor și alte inițiative de 

 
Informații suplimentare: 
 

- Cerința minimă privind 

componența parteneriatului pentru 
această cerere de propuneri este 
să existe cel puțin 5 parteneri din 
5 țări eligibile. 
 
- Proiectele se implementează pe 
o perioadă cuprinsă între 9 şi 24 
de luni. 
 
- Contribuția financiară din partea 
UE este de minimum 100.000 € și 
nu poate depăși 500.000 €. 
 
- Comisia se aşteaptă a cofinanţa 
între 10 şi 15 proiecte. 
 
- Perioada estimativă pentru 
demararea acțiunilor ar fi ianuarie 
2021 sau primul trimestru al anului 
2021. 
 
- Activitățile ar trebui să fie de 
natură transfrontalieră și se pot 
desfășura la nivel european, 
național, regional sau local. 
 
- Aplicațiile pot fi depuse în 
oricare limbă oficială a UE. 

Context şi obiective generale: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/2020-annual-work-programme-implementation-erasmus-c2019-5823_en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/ro/pdf
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politică și programe pentru tineret, inclusiv proiectele selectate în cadrul acestei 
acțiuni/cereri din 2018 și 2019, vizând promovarea participării tinerilor la viața civică 
europeană, precum și la schimburi transfrontaliere și activități de mobilitate. Acțiunile ar 
trebui să abordeze în special provocările legate de participarea incluzivă a tuturor tinerilor, 
indiferent de contextul sau situația lor, care au apărut pe fundalul pandemiei COVID-19. 
 
În lumina pandemiei COVID-19, este necesar un răspuns imediat pentru atenuarea 
impactului său socio-economic, inclusiv consolidarea capacității administrative și măsuri 
specifice de combatere a crizei în sectorul tinerilor. În acest sens, președinta von der Leyen 
a declarat că UE va face tot ceea ce a fost necesar pentru a sprijini europenii și economia 
europeană atunci când a anunțat măsuri ale UE pentru a combate impactul economic al 
Coronavirusului. 
 
Proiectele „European Youth Together” își propun să creeze rețele care să promoveze 
parteneriate regionale, care să fie derulate în strânsă cooperare cu tinerii din toată Europa 
(țările programului Erasmus+). Rețelele ar organiza schimburi, ar promova instruiri (de 
exemplu, pentru liderii tinerilor) și ar permite tinerilor înșiși să înființeze proiecte comune, 
toate acestea putând fi realizate atât prin activități fizice, cât și online. 
 

 

Inițiativa urmărește să sprijine în mod specific: 

• promovarea și dezvoltarea unei cooperări mai structurate, online și offline, între diferitele 
organizații de tineret pentru a construi sau consolida parteneriate care să se concentreze pe 
solidaritatea și participarea democratică incluzivă a tuturor pe fundalul situațiilor de recul ale 
structurilor socio-economice și în conformitate cu obiectivele de tineret 3, 4 și 10; 

• organizațiile de tineret implicate în inițiative de încurajare a tinerilor să participe la procesul 
democratic și în societate, prin organizarea de instruiri, să prezinte comunitățile dintre tinerii 
europeni și să încurajeze discuțiile și dezbaterile cu privire la conexiunea lor la UE, la valorile 
sale și la fundamentele democratice, inclusiv prin acordarea unei voci semnificative tinerilor 
în cadrul procesului de redresare după Covid-19; 

• promovarea participării grupurilor de tineri sub reprezentate la politică, în organizații de 
tineret și alte organizații ale societății civile, prin implicarea tinerilor vulnerabili și social-
economic defavorizați; noi modalități de abilitare a organizațiilor de tineret în abordarea crizei 
Covid-19 și a consecinţelor acesteia, prin sprijinirea unor măsuri inovatoare de cooperare și 
crearea, dezvoltarea și gestionarea rețelei. În mod indicativ, aceasta ar putea include 
consolidarea colaborării între organizațiile de tineret într-un context digital prin și în învățarea 
non-formală și modele organizaţionale, inclusiv moduri alternative de schimb și ajutor 
reciproc. 

Pentru acest an, prioritățile tematice sunt promovarea obiectivelor UE pentru tineret nr. 3, 4 
și 10, respectiv „Societăți incluzive”, „Dialogul informațional și constructiv” și „Europa durabilă 
și verde”, așa cum se menționează în anexa 3 a Strategiei  2019-2027 pentru tineret. Aceste 
obiective europene pentru tineret reflectă, de asemenea, orientările politice ale președintei 
von der Leyen pentru următorii cinci ani, respectiv „Acordul verde european”, „O Europă 
pregătită pentru era digitală” și „un nou imbold pentru democrația europeană”. 

Următoarele tipuri de activități sunt eligibile: 
- Activități de mobilitate, schimburi la scară largă între tineri, inclusiv (fără a se limita la) 

 
- Pentru a aplica, solicitanții și co-
solicitanții trebuie să indice codul 
de identificare al participantului 
(CIP, acronim în ro, PIC, acronim 
în engleză) în formularul de 
cerere. PIC poate fi obținut prin 
înregistrarea organizației în 
registrul participanților găzduit pe 
portalul de oportunități "Finanțare 
și achiziţii". Registrul 
participanților este un instrument 
comun al altor servicii ale 
Comisiei Europene. Dacă un 
candidat sau un co-solicitant are 
deja un PIC care a fost utilizat 
pentru alte programe (de exemplu 
programe de cercetare precum 
Orizont 2020), acest PIC este 
valabil pentru această cerere de 
propuneri. 
 

Obiective specifice şi Priorităţi: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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rețelele și oportunitățile de formare nonformale sau informale, sprijin și pregătirea activităților 
online și dezvoltarea de proiecte de către tineri; 
- Activități care facilitează accesul și participarea tinerilor la acţiunile politice ale UE relevante 
pentru tineri; 
- Schimburi de experiență și bune practici; crearea de rețele și parteneriate cu alte organizații 
de tineret; participarea la întâlniri, seminarii sau forumuri online cu alte părți interesate și/sau 
factori de decizie, cu scopul de a crește impactul politic asupra grupurilor, sectoarelor și/sau 
sistemelor țintă; 
- Inițiative și evenimente pentru dezvoltarea ONG-urilor şi organizațiilor societății 
civile/rețelelor din UE; 
- Activități de sensibilizare, informare, diseminare și promovare (seminarii, ateliere, campanii, 
întâlniri, dezbateri publice, consultări, etc.) privind prioritățile politicie ale UE în domeniul 
tineretului. 
 
 

 
Textul oficial al cererii şi alte documente conexe: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en  
  

 

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual (EACEA) de la Bruxelles, prin 
mandat primit din partea Comisiei Europene 

Pentru nelămuriri sau informaţii suplimentare privind această cerere de propuneri de 
proiecte, contactul direct este: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu  

 

 

Surse de informare: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/european-youth-together-2020_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu

