FINANŢĂRI

FONDURI EUROPENE
Noi soluţii de finanţare vă aşteaptă în perioada de 2014-2020 prin Programele oferite de Uniunea
Europeană.
Pentru informații detaliate și personalizate despre aceste programe, vă rugăm să completaţi
chestionarul de eligibilitate sau să ne scrieți la silcrisinvest@gmail.com
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Programul Operaţional Capital Uman
* informațiile de mai jos au fost extrase din varianta draft a Programului Operațional Capital
Uman, 2014
AXA PRIORITARĂ 1: INIŢIATIVA ”LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”
Beneficiari: tineri din categoria NEETS (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în
regiunile Centru, Sud‐Est şi Sud Muntenia
AXA PRIORITARĂ 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI TINERILOR DIN CATEGORIA
NEETS
Beneficiari: tineri din categoria NEETS (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) cu rezidența în
regiunile București‐Ilfov, Nord‐Est, Nord‐Vest, Vest, Sud‐Vest Oltenia
Priorități de investiție Axa 1/Axa 2:
1.2/2.1 integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de
muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul
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excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea
garanției pentru tineri;
Măsuri Axa 1/Axa 2
o Servicii personalizate de informare, consiliere și orientare pentru identificarea celor mai
bune opțiuni de sprijin – educație, formare, ocupare ‐ sau, acolo unde este posibil sau
necesar, o combinație a celor trei opţiuni de sprijin
o Programe de formare profesională
o Evaluare şi certificare pentru recunoaşterea competenţelor dobândite în context informal şi
non‐formal
o Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă pentru tinerii NEETs,
inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie și stagii
o Sprijin financiar pentru înființarea de întreprinderi
o Consiliere şi formare în domeniul antreprenoriatului
o Sprijin financiar tinerii care găsesc un loc de muncă într‐o altă zonă/regiune prin prime de
mobilitate și/sau de instalare
AXA PRIORITARĂ 3 „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOTI”
Priorități de investiție:
3.1 acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru
persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de
angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă;
3.2 activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
3.3 creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre
formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței
de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și
validarea competențelor dobândite
3.4 Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor
3.5 modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de
ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri
de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai
bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante
Categorii de intervenție:
o Îmbunătățirea participării pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de
muncă și a celor inactive, vizând în special şomerii pe termen lung, lucrătorii în vârstă
(55‐64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi, persoanele din mediul rural
şi alte grupuri vulnerabile.
o Creșterea ocupării prin încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi
o Stimularea participării angajatorilor la formarea profesională a angajaților
o Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor
o Modernizarea SPO
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AXA PRIORITARĂ 4: INCLUZIUNEA SOCIALĂ ŞI COMBATEREA SĂRĂCIEI
Priorități de investiție:
4.1 Integrarea socio‐economică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii
4.2 Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și
promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă
4.3 creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală
și servicii sociale de interes general
Categorii de intervenție:
o Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie (domenii vizate: educație,
stimulente pentru ucenicie și stagii, sprijin pentru dezvoltarea de întreprinderi sociale de
inserție, sprijinirea dezvoltării de servicii sociale, precum si de servicii comunitare integrate
medicale și sociale furnizate la nivelul comunității, acțiuni de facilitare și mediere a relațiilor
dintre diverșii actori relevanți)
o Creșterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile
o Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social
o Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală
o Creșterea calității serviciilor oferite la nivelul comunităţii (accent pe tranziția de la sistemul
instituționalizat către serviciile oferite la nivelul comunității)
AXA PRIORITARĂ 5 DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA
COMUNITĂȚII
Priorități de investiție:
5.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii
Categorii de intervenție:
o Măsuri integrate destinate comunităților aflate în risc de sărăcie

AXA PRIORITARĂ 6: EDUCAŢIE ŞI COMPETENŢE
Priorități de investiție:
6.1 reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale,
non‐formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
6.2 îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la
acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile
defavorizate
6.3 creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre
formale, non‐formale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor
forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite;
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6.4 sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea
tranziției de la educație la piața forței de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare
profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor,
adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de
muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie;
Categorii de intervenție:
o Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului la
învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate
o Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a accesului la acestea
o Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții
Orientări principale:
o Accent pe: creșterea accesului și participării în special pentru grupurilor vulnerabile și
comunităților dezavantajate, cu accent pe populația roma;
o Susținere cu precădere a consolidării legăturilor cu piața muncii/ sectorul de afaceri
(învățământul profesional și tehnic, învățământul terțiar, LLL)
o Utilizarea ICT în procesul de formare
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