Despre
program și obiective principale
Inițiativele strategice ale Strategiei Europa 2020 intitulate „Platforma europeană împotriva
sărăciei și excluziunii sociale” și „O Uniune a inovării” identifică inovarea socială ca un
instrument puternic pentru a soluționa problemele sociale generate de îmbătrânirea

populației, sărăcie, șomaj, noile modele de organizare a muncii și noile stiluri de viață și

pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește justiția socială, educația și
asistența medicală. Din această perspectivă, programul Uniunii Europene pentru Ocupare și
Inovare Socială (EaSI) susține acțiuni destinate accelerării inovării sociale în domenii precum:
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, promovarea unui procent ridicat de locuri de

muncă de calitate și durabile, garantarea unei protecții sociale adecvate și capabile să prevină

sărăcia, îmbunătățirea condițiilor de muncă, precum și îmbunătățirea accesului persoanelor
vulnerabile la formare profesională. De asemenea, programul acționează ca un catalizator

pentru parteneriatele transnaționale și crearea de rețele între actorii publici, privați și din
sectorul terțiar.

Potențiali
beneficiari
Autorități naționale, regionale și locale; servicii de ocupare; organizații ale partenerilor sociali,
alte organisme specializate înființate prin legislația comunitară; organisme publice și private

constituite la nivel național, regional sau local care oferă micro credite pentru persoane și
micro întreprinderi și/sau finanțare pentru întreprinderi sociale; ONG-uri; institute de

învățământ superior și institute de cercetare; experți pe evaluare și evaluarea de impact;

ofițeri naționali statisticieni; media. Se pot realiza cooperări cu organizații internaționale, cu
deosebire cu OCDE, Consiliul Europei, OIM, alte organisme ONU, Banca Mondială.

Buget total
Pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 programul EaSI dispune de un buget în
valoare de 919.469.000 Euro.
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Activități eligibile

Activități analitice:
colectarea de date și statistici, dezvoltarea de metodologii comune, clasificări, microsimulări,
indicatori și valori de referință;
anchete, studii, analize și rapoarte; evaluări și analize de impact; monitorizarea și evaluarea
transpunerii și aplicării legislației Uniunii; conceperea și punerea în practică a experimentării
politicilor sociale;
diseminarea rezultatelor activităților analitice.

Activități de învățare reciprocă, sensibilizare și diseminare:
schimburi și diseminare de bune practici, abordări inovatoare, evaluări inter pares, evaluare
comparativă și învățare reciprocă la nivel european;
evenimente, conferințe și seminarii; elaborarea și publicarea de ghiduri, rapoarte și materiale
educaționale;
activități de informare și comunicare; crearea și întreținerea de sisteme informatice.

Sprijin în ceea ce privește:
consolidarea capacităților administrațiilor naționale și a serviciilor de specialitate responsabile
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de promovarea mobilității geografice;
organizarea de grupuri de lucru compuse din funcționari naționali pentru a monitoriza punerea
în aplicare a legislației UE;
dezvoltarea de rețele, cooperare la nivel european, schimburi de personal între administrațiile
2naționale etc.

Acțiunile eligibile în cadrul programului pot fi puse în aplicare concomitent cu alte instrumente
ale Uniunii, cu condiția ca aceste acțiuni să îndeplinească atât obiectivele programului, cât și ale
altor instrumente în cauză.
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Informații suplimentare pe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=ro

EASI

