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Stimate dle Vasile,
Având în vedere publicarea a două noi fonduri Europene la care atât autoritățile
române cât și ONG-urile ar putea aplica, am placerea de a vă informa despre:
1. O solicitare de propuneri pe Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe, finanțat
de fondul AMIF a Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/callproposals-area-integration-third-country-nationals-2016_en ).
Propunerile trebuie să abordeze cel puțin una dintre următoarele priorități:
 Promovarea participării active în cadrul societății prin obiective specific;
 Sprijin înainte de plecare și post-sosire pentru integrarea persoanelor în nevoie de
protecție internațională care sunt relocate în cadrul UE sau relocate dintr-o țară terță.
2. O solicitare de propuneri pentru programul Comisiei Europene intitulat
“Integrarea accelerate pe piața forței de muncă pentru resortisanții țărilor terțe care
vizează exclusiv solicitanții de azil, refugiați și membrii familiilor acestora”, care este
publicat sub egida Programului European pentru ocuparea forței de muncă și inovare
social “EaSI” 2014-2020. Acest program își propune să finanțeze proiecte
transnaționale inovatoare pentru a testa și implementa scheme de politici inovatoare
și mecanisme de livrare, care vor asigura și facilita o integrare rapidă pe piața muncii
a grupurilor-țintă specifice ale resortisanților țărilor terțe (solicitanți de azil și a
refugiaților și a membrilor de familie ai acestora).
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=
yes
Luând în considerare că termenele limită a acestor solicitări de propuneri se apropie
destul de repede, 28 februarie a.c., respectiv 30 martie a.c., aș aprecia foarte mult
sprijinul dumneavoastră în diseminarea acestor informații către alte autorități
naționale, regionale și locale sau a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă,
instituții de invățământ și pentru tineret, precum și către ONG-uri.
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