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Initiativa „Interreg Volunteer Youth” 
 
 Finanțator: Comisia Europeană   

 Solicitanți eligibili: Tineri cu vârsta între 18 si 30 de ani, pasionati de comunicare, care doresc să ajute la diseminarea informației 
despre solidaritate și cooperare în Europa. 

 Obiectivul programului: Diseminarea informatiei despre solidaritate si cooperare în Europa.  

 Activități eligibile: Tinerii voluntari vor lucra fie în birourile Autorităților de management ale programului, fie in cele ale 
Secretariatelor comune. Pentru buna desfășurare a „Interreg Volunteer Youth", Comisia Europeana a decis să instituie o 
Autoritate de management, iar această responsabilitate să fie atribuită Asociației Europene a Regiunilor Frontaliere (AERB). 

 Valoarea grantului: Programul acoperă în special cheltuielile de călătorie, cazare, produse mâncare și de asigurare. 

 Contribuția beneficiarului: 

 Termen limită: În funcție de tipul de acțiune. Cererile pentru „Eticheta de calitate” pot fi depuse permanent 

 Informații suplimentare: https://www.interregyouth.com/ 
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Premiile de Inovare Ericsson 2021 
 
 Finanțator: Ericcson 

 Solicitanți eligibili:  Echipe formate din: studenți, masteranzi, doctoranzi, de la universități din toată lumea. 

 Obiectivul programului:  Lumea a început să se bazeze din ce în ce mai mult pe tehnologie, iar decalajul digital este în creștere. 
Factorii economici și geografici, discrepanțele de gen și de acces au contribuit la adâncirea dezavantajelor pentru anumite 
sectoare de populație de pe glob. Finanțatorul, prin Premiile de Inovație Ericsson(EIA), se află în căutarea unor soluții tehnologice 
inspirate care pot ajuta rezolvarea provocărilor digitale.  

 Activități eligibile:  Inovațiile pot fi de la simple modificări de cod care ar putea redefini rețelele viitorului la progrese tehnologice 
complexe care vor avansa eforturile umanitare în întreaga lume. Echipele care doresc să se înscrie sunt provocate să identifice o 
diviziune digitală și să dezvolte o soluție pentru a o elimina. 

 Valoarea grantului: Premiul cel mare: 25.000 de euro; Locul al II-lea: 15.000 de euro; Locul al III-lea: 5.000 de euro; Premiul 
regional: 1.000 de euro; Premiul Social Media: 2.000 de euro.  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:  5 august 2021 

 Informații suplimentare: https://www.ericsson.com/en/careers/eia 
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EUTeens4Green 
 
 Finanțator: Direcția generală pentru politica regională și urbană (DG REGIO) din cadru Comisiei europene 

 Solicitanți eligibili: organizații non-profit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații 
internaționale, universități, instituții de învățământ și centre de cercetare. 

 Obiectivul programului:  Prin această inițiativă, se intenționează să se promoveze participarea tinerilor la proiectarea și punerea 
în aplicare a politicii de coeziune și, în special, în ceea ce privește tranziția justă către neutralitatea climei și o Europă mai 
ecologică. În acest scop, este în pregătire o cerere de propuneri pentru selectarea unui beneficiar care să conducă inițiativa. 

 Activități eligibile:  DG REGIO organizează o sesiune de informare pentru a prezenta potențialilor beneficiari obiectivul acestei 
inițiative și cererea de propuneri preconizată. 

 Valoarea grantului:  buget total 1.000.000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:   

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/06/06-10-2021-
euteens4green-information-session-on-call-for-proposals-under-preparation 
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Consolidarea capacităților în domeniul tineretului 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, programul Erasmus+ 

 Solicitanți eligibili: • o organizație, o asociație, un ONG non-profit (inclusiv ONG-uri europene în domeniul tineretului); • un 
consiliul național de tineret; • o autoritate publică de nivel local, regional sau național; • o instituție de învățământ sau de 
cercetare; • o fundație. Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și implică minimum 2 organizații din 2 țări 
diferite participante la program și 2 organizații din cel puțin 1 țară parteneră eligibilă (adică, cel puțin 4 organizații din cel puțin 3 
țări). 

 Obiectivul programului:  creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tineri în afara cadrului învățării formale 

 Activități eligibile: Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, de schimburi, de comunicare și 
de altă natură. Propunerile trebuie să se concentreze asupra unuia sau mai multora dintre următoarele domenii tematice: • 
participarea politică și dialogul cu factorii de decizie; • includerea tinerilor cu mai puține oportunități; • democrația, statul de 
drept și valorile; • responsabilizarea/implicarea/capacitatea de inserție profesională a tinerilor; • pace și reconciliere postconflict; 
• mediu și climă; • combaterea discriminării și egalitatea de gen; • competențe digitale și antreprenoriale. 

 Valoarea grantului:  Grantul UE per proiect variază între minimum 100 000 EUR și maximum 300 000 EUR. 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită:   1 iulie, ora 17:00:00 

 Informații suplimentare: https://www.erasmusplus.ro/apeluri-si-ghiduri 


