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PROGRAM: ERASMUS+
TITLUL CERERII: PROIECT-PILOT PRIVIND MOBILITATEA PE TERMEN LUNG A UCENICILOR
"Un cadru european pentru mobilitatea ucenicilor: dezvoltarea cetățeniei europene și a abilităților prin integrarea
tinerilor pe piața forței de muncă"
REFERINȚĂ: VP/2016/010
DOMENII: afaceri sociale, ocupare, inovare, educatie si formare, mobilitate
BUGET TOTAL PENTRU

DURATĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

2015
1.800.000 €;
până la 85% cofinanṭare
cofinanṭarea solicitată
între 100.000200.000€/proiect

15 aprilie 2016

centre VET ṣi de competenṭe, IMM-uri, statele membre ale UE
federatii, organizaṭii de tineret, camere de
comerṭ, agenṭii de dezvoltare, parteneri
sociali, AJOFM-uri, etc.

Obiective:
Obiectivul general al acestui apel este de a permite tinerilor ucenici să își dezvolte abilitățile
și de a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a acestora, consolidând în același
timp sentimentul de cetățenie europeană.
Obiective specifice:
Trei obiective principale vor ghida acțiunile care urmează să fie dezvoltate prin intermediul
proiectelor finanțate:

-

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

acestea vor stabili, pentru a testa, dacă există cerere și absorbție suficiente între
părțile interesate relevante pentru dezvoltarea pe termen lung (6-12 luni) a
schemelor de plasament de ucenicie transnaționale de mobilitate;
proiectele vor căuta să identifice obstacolele (juridice, practice, instituționale,
academice ...) care împiedică ucenicii să desfășoare stagii în străinătate pe termen
lung;
în cele din urmă, lecțiile vor fi trase pentru a disemina bunele practici și factorii de
succes în ceea ce priveṣte plasamentele de muncă pe termen lung pentru ucenici.

Proiectele ar trebui să pună în aplicare cel puțin următoarele activități:
1. Pregătirea și organizarea de cursuri de formare de ucenicie pentru cei implicaṭi în VET cu
o durată minimă de 6 luni consecutive și un maxim de 12 luni, care vor avea loc în
străinătate, într-un stat membru al Uniunii Europene,
2. Identificarea candidaților pentru plasament, în conformitate cu nevoile companiilor gazdă
și abilitățile deținute de ucenici,
3.Organizarea de sesiuni de bun venit și cursuri de limbi străine ca pregătire pentru, și o
parte din, experiența de ucenicie în țara gazdă,
4. Proiectarea și dezvoltarea de acorduri de învățare detaliate pentru destinațiile de plasare
de muncă ale ucenicilor, inclusiv conținutul curriculum-ului relevant cu rezultate clare ale
învățării,

Informații
suplimentare:
 Infoday la
Bruxelles: 17 martie
2016, pentru
înregistrarea
participării trebuie
trimis un email la
adresa de contact
pentru cererea de
propuneri.
 Aplicaṭia trebuie
depusă de cel puṭin 2
entităti VET, acreditate
la nivel naṭional, din
cel puṭin 2 ṭări ale UE,
beneficiarul este
organizaṭia care trimite
ucenicii în mobilitate,
iar co-beneficiarul
organizaṭia gazdă.
 Beneficiarii sunt
sfătuiţi să depună
aplicaṭia în engleză,
franceză sau germană,
deṣi oricare alta limbă
oficială a UE poate fi
folosită. Ïn cazul
utilizării unei alte limbi
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5. Realizarea de activități specifice în vederea facilitării integrării tinerilor în locația gazdă,
favorizând astfel sentimentul cetățeniei europene în rândul ucenicilor,
6. Asigurarea că o întreprindere sau un grup de întreprinderi (IMM-uri sau altele) sunt
pregătite să găzduiască și să instruiască ucenicii pentru toată durata șederii lor,
7. Proiectul ar trebui să efectueze o evaluare aprofundată în diferite etape ale experienței de
plasare, care să permită identificarea succesului.
Condiṭii generale ṣi de finanṭare:
Cofinanṭarea nu va asigura plasarea propriu-zisă a ucenicilor în străinătate (cazarea,
transportul și cheltuielile de ședere în străinătate) - acest sprijin ar putea proveni de la
programul Erasmus+, sub rezerva obținerii unui grant prin acțiunea-cheie 1 „Mobilitatea
studenților VET”, sau din alte surse. Deși implementarea formărilor de ucenicie în străinătate
nu vor fi finanțate prin acest proiect-pilot, acestea ar trebui să fie o parte integrantă a
propunerilor.
Eligibilitate pentru mobilitatea persoanelor:
- vârsta mai mare de 17 ani,
- statut de ucenic,
- obṭinerea stautului de ucenic cu cel mult 12 luni înainte de semnarea contractului
de cofinanṭare.
Sursă de informare:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=474&furtherCalls=yes
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune
(EMPL)
Cerere de propuneri de proiecte VP/2016/010
Unitate E 3
Rue Philippe Le Bon 3 – 06/49A
B-1049 Bruxelles, Belgia
Întrebările legate de prezenta cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise cel mai târziu 10
zile înainte de data limită de aplicare la adresa: empl-vp-2016-010@ec.europa.eu

decât a celor indicate,
un rezumat în engleză
este necesar,
 pentru dificultăṭi ale
sistemului online de
aplicare: empl-swimsupport@ec.europa.eu

