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Cuprins 
 
1. Initiativa „Interreg Volunteer Youth 
2. Premiul Juvenes Translatores 
3. Proiect-pilot „O sferă publică europeană: o nouă ofertă de presă online pentru tinerii europeni” 
4. Parteneriate la scară mică (de mică anvergură) 
5. Proiect-pilot: Informarea și implicarea publicului tânăr în dezbateri privind viața recentă și viitoare din Europa 
6. DiscoverEU 
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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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Premiul Juvenes Translatores 
 
 Finanțator: Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene 

 Solicitanți eligibili: În cadrul fiecărei școli pot participa între 2 și 5 participanți care trebuie să fie născuți în 2004 

 Obiectivul programului:  Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri) organizează concursul online de traducere Juvenes Translatores 
2021, care se adresează liceenilor din Uniunea  Europeană. 

 Activități eligibile:  Școala trebuie să precizeze combinația de limbi aleasă de fiecare participant, adică limba din care și limba în care va traduce. Limba-
sursă = limba din care se traduce. Limba-țintă = limba în care se traduce. Participanții pot traduce în și din orice limbă oficială a UE. Limbile oficiale ale UE 
sunt: bulgara (BG), ceha (CS), croata (HR), daneza (DA), olandeza (NL), engleza (EN), estona (ET), finlandeza (FI), franceza (FR), germana (DE), greaca (EL), 
maghiara (HU), irlandeza (GA), italiana (IT), letona (LV), lituaniana (LT), malteza (MT), polona (PL), portugheza (PT), româna (RO), slovaca (SK), slovena 
(SL), spaniola (ES) și suedeza (SV). Criteriile pe care le vor aplica membrii comitetului sunt cele folosite pentru evaluarea textelor traduse în DG Traduceri, 
adică: acuratețea traducerii, capacitatea de a scrie corect (respectarea regulilor gramaticale, alegerea expresiilor potrivite), capacitatea de a scrie fluent și 
creativitatea soluțiilor găsite. 

 Valoarea grantului: DG Traduceri va evalua toate lucrările și va alege câte o traducere câștigătoare pentru fiecare țară din UE. Câștigătorii vor fi invitați să 
participe la ceremonia de premiere, care va avea loc la Bruxelles, în primăvara anului 2022. DG Traduceri va suporta costurile de călătorie și de cazare ale 
laureatului, ale unui adult însoțitor și ale unui profesor pentru fiecare țară. 

 Contribuția beneficiarului: Școlile trebuie să acopere toate costurile asociate organizării concursului la nivel local și să pună la dispoziție spațiul și 
echipamentele necesare desfășurării concursului.  

 Termen limită:   Înscrierea în concurs se realizează în perioada 2 septembrie, ora 12:00 CET și 20 octombrie 2021, ora 12:00 CET 

 Informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-
translatores_ro 
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Proiect-pilot „O sferă publică europeană: o nouă ofertă de presă online pentru tinerii 
europeni” 
 
 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: consorții care adună cel puțin 5 organizații media din cel puțin 5 state membre ale UE 

 Obiectivul programului: Disponibilitate sporită a informațiilor online, în diferite limbi, în jurul subiectelor europene care afectează tinerii 
din întreaga UE, prezentate în formate atractive și prin mai multe puncte de vedere.  

 Activități eligibile:  Colaborare între cel puțin 5 organizații media din 5 state membre ale UE; Crearea de conținut zilnic, provocator de 
gândire în jurul actualității, prin procese editoriale transfrontaliere inovatoare; Un plan de sensibilizare pentru a ajunge la cât mai mulți 
tineri europeni posibil; Distribuție prin canale proprii, site-uri web partenere, bloguri și / sau rețele de socializare; Participarea la discuții 
și evenimente pentru tineri. 

 Valoarea grantului: 1,2 millioane EUR / proiect 

 Contribuția beneficiarului: 30% 

 Termen limită:   21 Octombrie 2021 

 Informații suplimentare:  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-
offer-young-europeans-0 
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Parteneriate la scară mică (de mică anvergură) 
 

 Finanțator: Uniunea Europeană, Programul Erasmus+ 

 Solicitanți eligibili: Orice organism public sau  privat  

 Obiectivul programului: Sprijinirea organizațiilor/instituțiilor mici, fără experiență în programe europene, să acceseze programul 
Erasmus+; Susținerea primilor pași spre cooperare cu organizații asemănătoare din alte țări, prin proiecte simple, ușor de pus în practică;  
Experimentarea unui cooperări europene într-un mod simplu, pentru a găsi împreună cu partenerii străini soluții la probleme comune din 
comunitățile lor de învățare/activitate. 

 Activități eligibile:  Cooperarea poate include activități care susțin atingerea obiectivelor tipului de activitate. Parteneriatele la scară mică 
pot fi implementate pentru o perioadă de 6-24 de luni și cu cooperarea a cel puțin 2 organizații. 

 Valoarea grantului: sumă forfetară de 30 000 EUR sau 60 000 EUR  

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită:   3 noiembrie 2021 

 Informații suplimentare:  https://www.erasmusplus.ro/ ; 
https://www.erasmusplus.ro/library/2021/Ghiduri%20KA2/Ghid%20calitate%20small%20scale.pdf 
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Proiect-pilot: Informarea și implicarea publicului tânăr în dezbateri privind viața recentă și viitoare din 
Europa 
 
 Finanțator: Comisia Europeană, Direcția Generală Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie 

 Solicitanți eligibili: Consorțiu format din cel puțin cinci entități diferite (înființate în statele membre ale UE) fiecare dintre acestea putând avea entități 
afiliate.  Consorțiul poate include: Organizații media; Organizații non-profit (inclusiv organizații de tineret) (private sau publice). 

 Obiectivul programului: Acest proiect pilot își propune să se angajeze cu tinerii europeni prin crearea unor spații online organizate care să adune conținut 
care să provoace gândirea în jurul unor teme și subiecte care sunt discutate la nivelul UE. Aceste spații ar trebui să le permită să compare perspective din 
întreaga Europă și să le împuternicească să discute și să descopere legătura dintre interesele lor de interesele tinerilor din alte țări și de inițiativele 
relevante ale UE. Propunerile ar trebui să prevadă selectarea și producerea de conținut nou, pentru a informa și a implica publicul tânăr din într-o 
dezbatere deschisă și constructivă despre viața recentă și viitoare din Europa. 

 Activități eligibile: Management (maximum 15% din totalul costurilor directe eligibile); Producție jurnalistică; Organizarea de evenimente pentru tineri; 
Crearea și întreținerea de site-uri web și platforme (maximum 15% din totalul costurilor directe eligibile); Publicitate online (maximum 10% din totalul 
costurilor directe eligibile); Alte acțiuni de promovare și diseminare; Acțiuni care vizează crearea și îmbunătățirea rețelelor, schimbul de bune practici între 
reporterii de tineret; Analize și cartografiere a percepțiilor în rândul tinerilor; Sprijin financiar pentru terți (de exemplu, o competiție pentru tineri 
jurnaliști). 

 Valoarea grantului:  Maximum 1,2 milioane de euro/proiect. Se așteaptă să fie finanțate 2 proiecte 

 Contribuția beneficiarului:  30% 

 Termen limită: 21 octombrie 2021, ora 00:00 CET 

 Informații suplimentare:  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-
europeans-0 
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DiscoverEU  
 
 Finanțator: Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Tineri cu vârsta de 18 ani. În mod excepțional, în această rundă se pot înscrie și tinerii care au fost eligibili în cadrul celor două runde 
din 2020 anulate din cauza pandemiei de COVID-19.  

 Obiectivul programului: DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene, care se bazează pe o propunere a Parlamentului European și li se adresează 
tinerilor cu vârsta de 18 ani. În cadrul acestei inițiative, Comisia Europeană va selecta cel puțin 60 000 de tineri care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. 

 Activități eligibile: Comisia le va oferi tinerilor selectați permise de călătorie cu care vor putea explora Uniunea Europeană între 1 martie 2022 și 28 
februarie 2023, pe o perioadă de maximum o lună.  În principiu, solicitanții selectați vor călători cu trenul. Totuși, pentru a asigura un acces cât mai larg 
posibil, proiectul ar trebui să ofere mijloace alternative de transport, de exemplu feriboturi și autocare dacă este necesar, și să țină cont de considerente 
de mediu, de timp și de distanță.  În cazuri excepționale, dacă nu există niciun alt mijloc de transport disponibil, va fi permisă călătoria cu avionul. 

 Valoarea grantului: Permisul de călătorie are o valoare maximă de 258 EUR (totuși, în cazuri speciale, tinerii pot beneficia de o sumă mai ridicată) 

 Contribuția beneficiarului:  Cheltuielile de cazare, întreținere, asigurare, suplimentele de călătorie și orice alte costuri vor fi suportate de către solicitanți 

 Termen limită: 12 - 26 octombrie 2021 (ora 12:00 CEST) 

 Informații suplimentare:  https://europa.eu/youth/discovereu/rules_ro 


