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PROGRAM: FONDUL PENTRU AZIL, MIGRAṬIE ṢI INTEGRARE
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2015
REFERINȚĂ : HOME/2015/AMIF/AG/INTE
DOMENII: migraṭie, ocupare, formare
BUGET TOTAL
ESTIMAT

DURATĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

5.250.000 €;
cofinanṭare între
350.000-650.000 €
ṣi 90% din costurile
eligibile

29 februarie 2016 (orele
12:00 la Bruxelles)

autorităṭi publice, entităṭi private nonprofit,
organizaṭii internaṭionale; pentru prioritatea 2, pot
participa ca partener ṣi entităṭi private orientate
către profit, dar participarea lor se va face pe baze
nonprofit.

statele membre ale UE
participante la fond (excepṭie
face Danemarca)

Obiective generale ṣi specifice:

Informații suplimentare:

Obiectivele fondului au fost stabilite prin Regulamentul (UE) nr.514/2014 al Parlamentului European
ṣi al Consiliului. Obiectivul general ale programului este de a contribui la gestionarea eficientă a
fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind
azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul
imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

- startul acṭiunilor: ultimul
trimestru al anului 2016;

Fondul contribuie la următoarele obiective specifice comune:
-consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a
dimensiunii sale externe;
-sprijinirea migrației legale către statele membre, în conformitate cu necesitățile economice și
sociale ale acestora, precum necesitățile pieței forței de muncă, salvgardând în același timp
integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre, precum și promovarea integrării efective a
resortisanților din țări terțe;
-consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, care să contribuie
la combaterea imigrației ilegale, cu accent pe sustenabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în
țările de origine și tranzit;
-consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în special față de
cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare la nivel practic.

- aplicaṭiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE,
se preferă engleza pentru
accelerarea evaluării;

Priorităṭi ṣi măsuri:

- aplicaṭiile trebuie să fie
depuse în sistemul electronic
PRIAMOS;

- perioada de implementare
nu trebuie să depăṣeaṣcă
24 de luni;
- consorṭiul trebuie format
din cel puṭin 4 parteneri din 4
state membre ale UE
participante la fond;

- întrebările către Comisie
Prezenta cerere pentru propuneri are ca scop identificarea de proiecte transnaționale pentru a trebuie adresate până cel
mai târziu 12 februarie a.c.
promova integrarea resortisanților țărilor terțe în statele membre ale Uniunii Europene.
Prioritatea 1: integrarea accelerată a migranṭilor femei
măsura 1.1: Schimb de cunoștințe ṣi experienṭe pentru acțiuni de sprijin adresate femeilor
migrante, în special beneficiarii de protecție internațională, în procesul de învățare a limbii, accesul
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la cazare, accesul la îngrijiri medicale adaptate la nevoile specifice și accesul la formare
profesională și asistență specifică în căutarea de muncă, inclusiv prin servicii care facilitează
echilibrul cu viața privată și de familie, cum ar fi serviciile de îngrijire a copiilor și de îngrijire pentru
alte persoane dependente;
măsura 1.2: Punerea în aplicare de inițiative concrete care favorizează integrarea femeilor
migrante, inclusiv a solicitanților de azil și a beneficiarilor de protecție internațională, în societatea
de primire (formare profesională, activități educative și recreative, de formare profesională, de ajutor
pentru acces la piața forței de muncă, proiecte de combatere a discriminării și inițiative culturale
care să promoveze dialogul intercultural și o cultură a comunităților primitoare);
măsura 1.3: Capacitate administrativă în țările și domeniile în care sunt luate măsuri care vizează
femeile (de exemplu, care vizează minimizarea izolării lor și asigurarea participării la viața socială
locală).
Prioritatea 2: facilitarea accesului la ocupare ṣi integrarea accelerată la locul de muncă
măsura 2.1: Punerea în aplicare de inițiative concrete care vizează facilitarea accesului la muncă a
migranților și, în special, a beneficiarilor de protecție internațională (și a solicitanților de azil care au
un acces legal la piața forței de muncă), prin informații privind ocuparea, limba și formarea
profesională, evaluarea competențelor, recunoașterea calificărilor și contactul cu potențialii
angajatori;
măsura 2.2: Identificarea de exemple de antreprenori imigranṭi care pot contribui la accelerearea
integrării;
măsura 2.3: Metode de stimulare pentru responsabilizarea angajatorilor și a partenerilor sociali în
procesul de integrare și asigurarea că o mai bună integrare la locul de muncă se realizează prin
promovarea și gestionarea eficientă a diversității;
măsura 2.4: Schimb de experiență de inițiative care implică angajatorii în eforturile de integrare, de
exemplu prin formare, proiecte de mentorat, start-upuri de programe de sprijin, de gestionare a
diversității sau de promovare a integrării la locul de muncă. Astfel de inițiative pot implica angajatori
(inclusiv administrațiile publice), parteneri sociali, organizații de migranți și alte părți interesate
relevante.
Sursă de informare şi documentație:
Textul cererii: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/docs/cfp_2015_amif_inte_final_en.pdf
Documente conexe cererii: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migrationasylum-borders/asylum-migration-integration-fund/calls/2015/inte/index_en.htm
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcṭia generală Afaceri Interne ṣi Migraṭie
Adresă de contact pentru detalii ṣi întrebări: HOME-AMIF-UNION-ACTIONS@ec.europa.eu

