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CERERE DE PROPUNERI 2018 – EAC/A01/2018
Corpul european de solidaritate
(2018/C 281/07)
1. Introducere și obiective
Prezenta cerere de propuneri este condiționată de adoptarea fără modificări semnificative de către autoritatea legislativă
a Propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului euro
pean de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013,
(UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (1), precum și de avizul pozitiv sau de lipsa
unui aviz din partea comitetului menționat în actul de bază cu privire la programul anual de lucru pentru punerea în
aplicare a Corpului european de solidaritate pentru 2018.
2. Acțiuni
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele acțiuni ale Corpului european de solidaritate:
— Parteneriate de voluntariat
— Proiecte de voluntariat
— Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată
— Stagii și locuri de muncă
— Proiecte de solidaritate
— Etichete de calitate
3. Eligibilitate
Orice organism public sau privat poate solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În plus, grupurile
de tineri înregistrați pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate.
Corpul european de solidaritate este deschis participării următoarelor țări:
cele 28 de state membre ale Uniunii Europene pot participa pe deplin la toate acțiunile Corpului european de
solidaritate.
În plus, anumite acțiuni ale Corpului european de solidaritate sunt deschise participării organizațiilor din:
— țările membre AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia;
— țările candidate pentru aderarea la UE: Turcia și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei;
— țări partenere.
Pentru mai multe detalii privind modalitățile de participare, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului european de
solidaritate.
Pentru solicitanții din Regatul Unit: vă atragem atenția asupra faptului că criteriile de eligibilitate trebuie respectate pe
întreaga durată a grantului. În cazul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană în cursul perioadei grantului
fără a încheia un acord cu UE care să asigure în special că solicitanții britanici continuă să fie eligibili, veți înceta să mai
primiți finanțare din partea UE (continuând, atunci când este posibil, să participați la proiect) sau va trebui să părăsiți
proiectul în temeiul dispozițiilor relevante privind încetarea din acordul de grant.
(1) COM(2017) 262, 30.5.2017.
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4. Bugetul și durata proiectelor
Bugetul total alocat prezentei cereri de propuneri este estimat la 44 241 725 EUR.
Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa, sunt orientative și se bazează pe:
— 30 339 725 EUR pentru programul Corpului european de solidaritate pentru anul 2018;
— sume suplimentare din alte programe ale UE care contribuie la activități de solidaritate:
— 11 102 000 EUR din Fondul social european;
— 1 800 000 EUR din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală;
— 1 000 000 EUR din Fondul pentru azil, migrație și integrare.
Bugetul total depinde de adoptarea programelor de lucru anuale pentru 2018 pentru Fondul social european și Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală.
În ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune din cadrul cererii de propuneri, potențialii solicitanți sunt
invitați să consulte periodic site-ul [https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps] pentru orice modificare a prezentei cereri
de propuneri.
5. Termenul de depunere a cererilor
Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12.00, ora Bruxelles-ului.
Parteneriate de voluntariat

16 octombrie 2018

Proiecte de voluntariat

16 octombrie 2018

Echipe de voluntari în domenii cu prioritate ridicată

18 februarie 2019

Stagii și locuri de muncă

16 octombrie 2018

Proiecte de solidaritate

16 octombrie 2018

Cererile pentru Eticheta de calitate pot fi depuse permanent.
Pentru instrucțiuni detaliate privind depunerea cererilor, vă rugăm să consultați Ghidul Corpului european de
solidaritate.
6. Detalii complete
Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi consultate în Ghidul Corpului european
de solidaritate la următoarea adresă de internet:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
Ghidul Corpului european de solidaritate constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de
participare și finanțare prezentate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.

