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TITLUL CERERII: INIȚIATIVA „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”: Asistență tehnică pentru organizațiile de
trimitere. Consolidarea capacităților pentru ajutor umanitar ale organizațiilor de primire
PROGRAM: „VOLUNTARI UE PENTRU AJUTOR UMANITAR”
Referinta: EACEA/14/2018
Domenii: umanitar, formare, cooperare-dezvoltare, voluntariat; etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMEN-LIMITĂ PENTRU
APLICARE

7.770 000€
între 100.000€ și
700.000€/proiect

1 iunie 2018 (ora 12:00 la
amiază, ora Bruxelles-ului)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

organizații neguvernamentale, non-profit, înființate în
conformitate cu legislația unui stat membru și având
sediul în Uniune; organisme de drept public cu caracter
civil; Federația Internațională a Societăților Naționale
de Cruce Roșie și Semilună Roșie

Obiectiv:
Baza legală a prezentei cereri de propuneri de proiecte este Regulamentul Parlamentului
European și al Consiliului n°375/2014.
Obiectivul prezentei cereri de propuneri este consolidarea capacităților organizațiilor de
trimitere și de primire care intenționează să participe la inițiativa „Voluntari UE pentru
ajutor umanitar și asigurarea conformității cu standardele și procedurile referitoare la
voluntarii candidați și la voluntarii UE pentru ajutor umanitar în vederea solicitării certificării
necesare pentru mobilizarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar.
În acest cadru, prezenta cerere de propuneri va oferi finanțare prin sprijinirea acțiunilor
care au ca scop consolidarea capacității viitoarelor organizații de primire de a se pregăti
pentru crize umanitare și de a răspunde la acestea. În plus, se va oferi sprijin pentru
acțiuni având ca scop consolidarea capacității tehnice a viitoarelor organizații de trimitere
pentru a-și dezvolta și îmbunătăți nivelul de conformitate cu standardele și procedurile
necesare pentru a participa la inițiativa „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”.
Prin prezenta cerere de propuneri, Comisia Europeană preconizează obținerea
următoarelor rezultate: consolidarea capacităților unui număr de aproximativ 115
organizații de trimitere și de primire, în domenii precum:
 gestionarea riscului de dezastre, pregătirea și răspunsul în caz de dezastru,
 crearea unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare (LARD),
 consolidarea voluntariatului local în țările terțe,
 capacitatea de parcurgere a procesului de certificare, inclusiv capacitatea
administrativă,
 capacitatea de a transmite alerte rapide comunităților locale.
Tipuri de activități finanțate:
Asistență tehnică:
Activități specifice:
 instruire/mentorat pentru principalii angajați și voluntari ai organizației de

statele
membre ale
Uniunii
Europene

Informații suplimentare:
 Pentru activitățile de
asistență tehnică
(minimum 3 parteneri din
3 state participante),
coordonatorul din cadrul
fiecărui proiect trebuie să
fi activat timp de cel puțin
3 ani în domeniul
ajutorului umanitar,
conform definiției de la
articolul 3 litera (d) din
Regulament. În cadrul
fiecărui proiect, cel puțin
coordonatorul sau unul
dintre solicitanți trebuie să
fi desfășurat activități în
domeniul gestionării
voluntarilor timp de cel
puțin 3 ani.
 Pentru proiectele
privind consolidarea
capacităților organizațiilor
de primire (minimum 4
parteneri, doi din țările
participante la program și
2 din țările terțe),
coordonatorul din cadrul
fiecărui proiect și cel puțin
unul dintre participanții din
statele membre partenere
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trimitere;
căutarea de sinergii cu programele naționale de voluntariat;
promovarea standardelor de voluntariat EUAV în statele membre.

Consolidarea capacităților:
Activități specifice:
(i) cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/agenți de multiplicare
în țările terțe;
(ii) vizite de studiu de până la 3 luni pentru principalii angajați sau voluntari din țările
terțe care urmează să se stabilească în cadrul organizațiilor europene
solicitante/partenere.
Consolidarea capacităților tehnice privind operațiunile umanitare, cu accent pe:
 metodologiile de evaluare a nevoilor/gestionarea informațiilor;
 gestionarea riscului de dezastre;
 reducerea riscului de dezastre/pregătirea pentru intervenție în caz de
dezastru;
 răspunsul la situații de criză (și se
ctoarele asociate);
 crearea unei legături între ajutorul de urgență, reabilitare și dezvoltare;
 reziliența și adaptarea la schimbările climatice.
Activități eligibile pentru ambele componente:

-

vizite de studiu sau de delimitare a domeniului de acṭiune în vederea
îmbunătăṭirii demersului de evaluare a nevoilor pentru acțiunea respectivă,
activități de consolidare/dezvoltare a capacităților,
cursuri de formare pentru formatori/instructori/mentori/multiplicatori din țările terțe;
seminare și ateliere de lucru,
învăṭare prin observare la locul de muncă,
acorduri de înfrățire și schimburi de personal,
schimburi de cunoștințe, învățare organizațională și bune practici,
vizite de studiu,
activități pentru încurajarea creării de parteneriate,
activități de sprijinire a organizațiilor în vederea respectării standardelor
umanitare fundamentale,
activități de consolidare a cooperării regionale,

Sursă de informare:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/technical-assistance-and-capacitybuilding-2018_en
Instituție responsabilă:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)
1140 Bruxelles, Belgia
Pentru întrebări referitoare la prezenta cerere, a fost pusă la dispoziṭia celor interesați
adresa de e-mail: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

trebuie să fi activat timp
de cel puțin 3 ani în
domeniul ajutorului
umanitar, conform
definiției de la articolul 3
litera (d) din Regulament.
În cadrul fiecărui proiect,
cel puțin un solicitant din
țările terțe trebuie să fi
desfășurat activități în
domeniul gestionării
voluntarilor timp de cel
puțin 3 ani.
 EACEA preconizează
că va finanța circa 22 de
propuneri.
 Fișa electronică de
aplicare va fi disponibilăîn
curând.
 Pentru ambele acțiuni,
proiectele trebuie să
înceapă la 15 decembrie
2018 și să dureze
minimum 6 luni și
maximum 24 de luni.

