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 Corpul european de solidaritate, cererea 2023 
 

 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională poate solicita finanțare în cadrul Corpului 
european de solidaritate. În plus, grupurile de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate. 

 Obiectivul programului: Activitățile Corpului european de solidaritate sprijină obiectivele Strategiei UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, care îi încurajează pe tineri 
să devină cetățeni activi, agenți ai solidarității și ai schimbărilor pozitive pentru comunitățile de pe teritoriul Europei, inspirați de valorile UE și de o identitate europeană. 

 Activități eligibile: Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale programului „Corpul european de solidaritate”: Proiecte de voluntariat, Echipe de 
voluntariat în domenii cu prioritate ridicată, Proiecte de solidaritate, Eticheta de calitate pentru activitățile de voluntariat în spiritul, solidarității, Eticheta de 
calitate pentru voluntariat în domeniul ajutorului umanitar, Voluntariatul în cadrul Corpului voluntar european de ajutor umanitar. 

 Valoarea grantului: Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 142 200 000 EUR. Granturile atribuite și durata proiectelor variază în funcție 
de anumiți factori, cum ar fi tipul proiectului și tipul de candidați eligibili. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termenele limită: Proiecte de voluntariat: 23 februarie 2023, (sesiune opțională) 4 octombrie 2023. Proiecte de solidaritate: 23 februarie 2023, (sesiune opțională) 
4 mai 2023, 4 octombrie 2023. Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată: 8 februarie 2023. Voluntariatul în cadrul Corpului voluntar european de 
ajutor umanitar: 3 mai 2023. Cererile pentru eticheta de calitate pot fi depuse în orice moment. 

 Informații suplimentare: https://youth.europa.eu/solidarity/organisations/calls-for-proposals_ro 
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Programul Erasmus+ 2023 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) 

 Solicitanți eligibili: Orice organism public sau privat din țările participante la program, activ în domenii precum educația, formarea, tineretul şi sportul.  

 Obiectivul programului: Programul european de finanțare Erasmus+ este dedicat proiectelor axate pe educație, formare, tineret şi sport. 

 Activități eligibile și termenele limită: Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în domeniul învățământului superior 23 februarie 2023, persoanelor în domeniul educației 
și formării profesionale, al învățământului școlar și al educației pentru adulți 23 februarie 2023, Mobilitatea personalului în domeniul sportului 23 februarie 2023, Mobilitatea 
internațională care implică țări terțe neasociate la program 23 februarie 2023, Acreditările Erasmus în domeniul EFP, al învățământului școlar și al educației adulților 19 
octombrie 2023, Acreditările Erasmus în domeniul tineretului 19 octombrie 2023, Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului 23 februarie 2023, Mobilitatea persoanelor 
în domeniul tineretului 4 octombrie 2023, Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU 4 octombrie 2023, Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului 
26 aprilie 2023, Acțiunea-cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene 22 martie 
2023, Parteneriate de cooperare în domeniile educației, formării și tineretului, prezentate de ONG-urile europene 22 martie 2023, Parteneriate de cooperare în domeniul 
sportului 22 martie 2023, Parteneriate de cooperare în domeniul tineretului, cu excepția celor prezentate de ONG-urile europene 4 octombrie 2023, Parteneriate la scară 
mică în domeniile educației școlare, educației și formării profesionale, educației adulților și tineretului 22 martie 2023, Parteneriate la scară mică în domeniile educației 
școlare, educației și formării profesionale, educației adulților și tineretului 4 octombrie 2023, Parteneriate la scară mică în domeniul sportului 22 martie 2023, Centre de 
excelență profesională 8 iunie 2023, Acțiunea Erasmus Mundus 16 februarie 2023, Alianțe pentru inovare 3 mai 2023, Proiecte orientate spre viitor 15 martie 2023, 
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior 16 februarie 2023, Consolidarea capacităților în domeniul educației și formării profesionale 28 februarie 2023, 
Consolidarea capacităților în domeniul tineretului 8 martie 2023, Consolidarea capacităților în domeniul sportului 22 martie 2023, Evenimente sportive europene non-profit 
22 martie 2023, Acțiunea-cheie 3: Tineretul european împreună 9 martie 2023, Acțiunile și rețelele Jean Monnet 14 februarie 2023. 

 Valoarea grantului: Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 3 393,17 milioane EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Informații suplimentare: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/erasmus-programme-guide 
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Programul de Schimburi de Studii CEEPUS 
 
 Finanțator:  Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) 

 Solicitanți eligibili: studenți, masteranzi și doctoranzi din țările CEEPUS (Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 
Ungaria, Macedonia de Nord, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Republica Slovacă și Slovenia) 

 Obiectivul programului: CEEPUS este o rețea universitară de mobilități cu tradiție în spațiul central european care finanțează mobilități ale studenților 
și cadrelor didactice. Bursele CEEPUS sunt acordate de către țara gazdă a mobilității, la nivelul național stabilit prin lege. 

 Activități eligibile: Tipuri de mobilitate: 1. Mobilitatea studenților pe semestru. Solicitanții sunt: studenți, masteranzi și doctoranzi. Durata: 1 semestru 
sau trimestru, 3 -5 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 2. Mobilitate pe termen scurt a studenților. Solicitanți: studenți, masteranzi 
sau doctoranzi. Durata: 1-2 luni. Cererile pot fi depuse în rețea sau ca freemover. 3. Excursie de grup pe termen scurt. Solicitanții sunt: studenți, 
masteranzi și doctoranzi. Durata: 3-5 zile. Se poate aplica numai în rețea. 

 Valoarea grantului: Bursa este acordată solicitantului câștigător de țara gazdă, a cărei valoare variază de la o țară la alta. Puteți afla mai multe despre 
sumele curente pe site-ul web al oficiului central CEEPUS (www.ceepus.info) făcând clic pe steagurile naționale individuale. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Termenul limită pentru depunerea cererilor de mobilitate a studenților este următorul în fiecare an: Mobilitate în rețea pentru 
semestrul de toamnă: 15 iunie. Mobilitate în rețea pentru semestrul de primăvară: 31 octombrie. Ca freemover pentru semestrul de primăvară: 30 
noiembrie. Ca freemover pentru semestrul  de toamnă: conform apelurilor individuale publicate. 

 Informații suplimentare:  http://www.ceepus.info/ 
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Finanțare pentru capacitate administrativă în sport 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) 

 Solicitanți eligibili: Organisme publice responsabile de sport la nivel local, regional sau național;  organizații sportive la nivel local, regional, național, 
european sau internațional; Comitetele Olimpice Naţionale sau o confederaţie sportivă naţională; organizații care reprezintă mișcarea „sportul pentru 
toți”; organizaţii active în domeniul promovării activităţii fizice; organizații reprezentând sectorul de agrement activ din statele membre ale UE, ţările 
participante la program 

 Obiectivul programului: Creșterea capacității administrative a organizațiilor sportive de masă, încurajarea practicării sportului și a activității fizice în 
țările terțe care nu sunt asociate programului, promovarea incluziunii sociale prin sport, promovarea valorilor pozitive prin sport (cum ar fi fair-play-ul, 
toleranța, spiritul de echipă), încurajarea cooperării între diferite regiuni ale lumii prin inițiative comune. 

 Activități eligibile: Proiectele finanțate vor putea integra o gamă largă de activități de cooperare, schimb, comunicare și alte activități, inclusiv, de 
exemplu: Crearea și dezvoltarea rețelelor între organizații/țări/regiuni; Dezvoltarea și implementarea schimbului de bune practici/idei; Implementarea 
de activități sportive comune și evenimente secundare educaționale; Lansarea, testarea, partajarea și implementarea de noi forme de metode, 
instrumente, practici și metode de învățare non-formală şi materiale prin pregătirea practică și mobilitatea personalului sportiv; Creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la problemele de discriminare a grupurilor dezavantajate în sport; Sprijinirea construirii unei societăți civile implicate și active. 

 Valoarea grantului: 100.000 - 200.000 EUR. 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: 22 martie 2023 

 Informații suplimentare:  LINK 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2023-cb;callCode=ERASMUS-SPORT-2023-CB;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Cerere de propuneri de proiecte pilot în cadrul inițiativei “FSE Social Innovation Plus“  
 
 Finanțator:  Comisia Europeană 

 Solicitanți eligibili: Organizații cu personalitate juridică (organisme publice și private) stabilite într-unul dintre statele membre ale UE, spre 
exemplu, ONG-uri, autorități locale, centre de formare şi educație, servicii de ocupare, şcoli, camere de comerț şi industrie, asociații şi 
agenții pentru validarea competențelor, organizații VET, etc. Doar organizațiile care vor acționa în proiect ca organizații de trimitere pot depune 
cereri în cadrul acestui apel. 

 Obiectivul programului: Inițiativa FSE Social Innovation+ își propune să accelereze transferul și extinderea soluțiilor inovatoare testate, în 
special în domeniile ocupării și al mobilității forței de muncă, al educației şi al incluziunii sociale, inclusiv pentru a sprijini acțiunea de 
eradicare a sărăciei. Astfel, inițiativa contribuie la „o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii” și la tranziții echitabile, ecologice și 
digitale, implementând „Pilonul european al drepturilor sociale”. 

 Activități eligibile: Apelul va oferi finanțare în două etape: I. Prima fază este faza de demaraj (maximum 4 luni) şi va urmări: - crearea de parteneriate și 
definirea rolurilor actorilor dintr-un stat membru/regiune; construirea de parteneriate transnaționale cu actori relevanți în cel puțin un stat membru 
gazdă. II. A doua fază este faza de implementare (maximum 14 luni) şi va presupune următoarele acțiuni: selecția și pregătirea tinerilor NEET pentru 
mobilitate; mobilitatea tinerilor (stagiu de muncă de 2-6 luni, cazare, activități sociale, etc.). Cel puțin 2 grupuri de 8-12 tineri ar trebui trimise la stagii 
în alt stat membru; monitorizarea tinerilor după șederea lor în străinătate, inclusiv consiliere și orientare profesională, etc.; pregătirea unui raport final 
„Lecții învățate și planuri de viitor” (incluzând analiza rezultatelor și a impactului proiectului, lecțiile învățate, recomandări și planuri de viitor); 
diseminarea experienței și a celor mai bune practici la nivel național. 

 Valoarea grantului: 300.000 - 650.000 EURO / proiect 

 Contribuția beneficiarului: 20% 

 Termen limită:  15 martie 2023 (ora 18 :00 în România). 

 Informații suplimentare:  https://www.esf.lt/en/esf-social-innovation-initiative/esf-social-innovation-alma-call/call-documents/1087 

https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/ro/index.html:~:text=Acesta%20este%20modelul%20unic%20pe,handicap%2C%20v%C3%A2rst%C4%83%20sau%20orientare%20sexual%C4%83.
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Evenimente sportive europene non-profit 
 
 Finanțator:  Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) 

 Solicitanți eligibili: Orice organizație publică sau privată împreună cu entitățile sale afiliate (dacă este cazul), activă în domeniul sportului, stabilită într-
un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. 

 Obiectivul programului: În cadrul programului se oferă sprijin financiar pentru organizarea unui eveniment sportiv la nivel european într-un stat 
membru al UE sau într-o țară terță asociată la program sau pentru organizarea de evenimente locale europene în mai multe state membre ale UE și 
țări terțe asociate la program. Se așteaptă creșterea gradului de sensibilizare cu privire la rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de 
șanse și a activității fizice benefice pentru sănătate (HEPA);  creșterea nivelului de participare la sport, la activități fizice și la activități de voluntariat. 

 Activități eligibile: Această acțiune își propune să sprijine organizarea de evenimente sportive cu dimensiune europeană în următoarele domenii: - 
voluntariatul în domeniul sportului;  incluziunea socială prin sport;  combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen;  încurajarea stilurilor 
de viață sănătoase pentru toți. Sunt sprijinite următoarele activități standard (listă neexhaustivă): pregătirea și organizarea evenimentului;  organizarea 
de activități educaționale pentru sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare evenimentului; organizarea de activități 
secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare);  formarea voluntarilor; punerea în aplicare a activităților existente (evaluări, 
elaborarea de planuri pentru viitor);  activități de comunicare legate de tema evenimentului. 

 Valoarea grantului: Evenimente locale europene: cel puțin un eveniment pe țară:  tipul I (3-5 organizații care provin state diferite):  200 000 EUR,  tipul 
II (minimum 6 organizații care provin din 6 state diferite): 300 000 EUR; Evenimente la nivel european (un singur eveniment la care participă cel puțin 
10 organizații participante din cel puțin 10 state):  450 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Pentru evenimentul local european (tipul I și II) si pentru evenimentul la nivel european: 22 martie, Pentru evenimentul european de 
mare anvergură: 21 februarie, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului). 

 Informații suplimentare: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-2-211222 
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Parteneriate Erasmus+ la scară mică  
 
 Finanțator:  Comisia Europeană, prin Agenția executivă europeană pentru educație și cultură (EACEA) 

 Solicitanți eligibili: Orice tip de organizație activă în orice domeniu al educației, formării, tineretului, sportului sau în alte sectoare socioeconomice,  
precum și pentru organizațiile ce desfășoară activități care sunt transversale pentru diferite domenii (de exemplu, autorități locale, regionale și naționale, 
centre de recunoaștere și validare, camere de comerț, organizații profesionale, centre de orientare, organizații culturale și de sport). Proiectele trebuie 
depuse de minimum două organizații din două state membre ale UE sau țări terțe asociate la program diferite. Pentru parteneriatele la scară mică în 
domeniul sportului, se recomandă să fie inclus în propuneri cel puțin un club sportiv local sau regional.  

 Obiectivul programului: Atragerea și extinderea accesului la program pentru organizațiile nou-intrate, pentru organizațiile cu mai puțină experiență și 
pentru actorii la scară mică. Aceste parteneriate trebuie să acționeze ca o primă etapă a procesului de cooperare a organizațiilor la nivel european. 
Susținerea incluziunii grupurilor-țintă cu mai puține oportunități. Susținerea cetățeniei europene active și aducerea dimensiunii europene la nivel local 

 Activități eligibile: Activități care vor contribui la realizarea următoarelor obiective: îmbunătățirea calității activității și practicilor organizațiilor și instituțiilor 
implicate, deschiderea către noi actori care nu sunt incluși în mod natural într-un anumit sector;  consolidarea capacității organizațiilor de a lucra la nivel 
transnațional și intersectorial;  abordarea nevoilor și a priorităților comune în domeniile educației, formării, tineretului și sportului;  facilitarea transformării 
și a schimbării (la nivel individual, organizațional sau sectorial) care conduc la îmbunătățiri, în mod proporțional cu contextul fiecărei organizații. Această 
acțiune va sprijini formate flexibile – activități mixte cu caracter transnațional și național, dar cu o puternică dimensiune europeană.  

 Valoarea grantului: Modelul de finanțare propus constă într-un set de două sume forfetare posibile, care corespund sumei totale a grantului pentru 

proiect. Sume forfetare unice: 30 000 EUR sau 60 000 EUR 

 Contribuția beneficiarului: - 

 Termen limită: Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul educației și formării profesionale, al învățământului școlar, al educației adulților și al 
tineretului 22 martie, 4 octombrie. Pentru parteneriatele la scară mică în domeniul sportului: 22 martie, ora 17:00:00. 

 Informații suplimentare: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2023-version-2-211222 


