AP
Denumire apel
Cod apel

1 - Inițiativa "Locuri de munca pentru tineri"
MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs (AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.3)
884

Lista intermediară a proiectelor selectate
Evaluare tehnico-financiară

Nr.
crt.

1

Cod
proiect

Solicitant

Titlu proiect

NEETs - SUPORT ASOCIAȚIA "ESE Măsuri de educație
146640 EUROPEAN SUPPORT
sustenabilă pentru
FOR EDUCATION"
tinerii NEETs șomeri

YMAC SABY
COMPANY SRL

Fii diferit - Alege un
viitor mai bun!

Adresa solicitant

Categorie Beneficiar

Organism neguvernamental
Oras Bragadiru, România,
nonprofit (persoană juridică de
Str. Dorului nr. 12,
drept privat fără scop
Apart. 2, judetul Ilfov
patrimonial)

Regiune/
Județ

Bucureşti Ilfov / Ilfov

Sântana de Mures,
România, Str. LILIACULUI Întreprindere mică
nr. 509/3, judetul Mures

Centru/Mureș

Municipiul Bucuresti,
România, Str. Splaiul
Unirii nr. 4, tronson II,
bl. B3, et. 7, ap 19,
sector 4

Bucureşti Ilfov/
București

2

147603

3

FUNDAȚIA CENTRUL
DE RESURSE PENTRU SANSA - O sansa la
148141 EDUCAȚIE șI
educatie pentru tineri
FORMARE
din comunitate!
PROFESIONALă

4

Municipiul Cluj-Napoca,
GRANT CONSULTING SPT - Sansa e de Partea
147546
România, Str.
SRL
Ta!
BORHANCIULUI nr. 74B

Organism neguvernamental
nonprofit (persoană juridică de
drept privat fără scop
patrimonial)

Microîntreprindere

Nord Vest/Cluj

Punctaj

Obiectiv specific

Obiectivul general al proiectului

Buget total
eligibil

Asistenta
financiarea
nerambursabila
(AFN)

Buget (UE)

Buget de stat
(BS)

Contributie
proprie
beneficiar

1 = 2+5

2 = 3+4

3

4

5

98

Asigurarea accesului egal la educatie de
calitate pentru 415 tineri NEETs someri din
judetul Buzau (inregistrati la Serviciul Public
de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu
au fost inscrisi sau care au parasit prematur
mediul educational, respectiv cresterea
numarului de persoane reintegrate in sistemul
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - de educatie si formare participante la
programe de tip „A doua sansa” si formare
29 ani, înregistrați la SPO care se
profesionala initiala, cu accent pe scaderea
reîntorc în educație în programe
riscului de marginalizare sau dezavantaj sociode tip a doua șansă, inclusiv în
economic si accentuarea imaginii sociale, prin
programe de formare
furnizarea unor servicii educationale de
profesională inițială
calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si
ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii
sanselor de dezvoltare educationala si
perfectionare profesionala sustenabila, precum
si a gradului de integrare durabila si
adaptabilitate a acestora la dinamica socioeconomica actuala a regiunii Sud-Est.

4.871.534,89

4.783.998,66

4.401.278,81

382.719,85

87.536,23

97,5

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu vârsta între 16 - 29 ani,
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educatie în programe de tip a doua sansa, in
29 ani, înregistrați la SPO care se
special a celor din categorii defavorizate,
reîntorc în educație în programe
roma/rural, sporirea nivelului de
de tip a doua șansă, inclusiv în
constientizare a rolului educatiei prin campanii
programe de formare
de informare, contribuirea directa la scaderea
profesională inițială
ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea
unor masuri de sprijin financiar pentru
cursanti.

4.686.104,08

4.451.798,90

4.095.655,03

356.143,87

234.305,18

97

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Facilitarea re/integrarii pe piata muncii si în
sistemul educational a unui numar de 411
tineri NEETs someri cu vârsta între 16 - 29 ani,
inregistrati in SPO care nu au finalizat
invatamantul obligatoriu, situati în regiunile de
Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si
Sud-Est.

4.865.144,63

4.865.144,63

4.475.933,06

389.211,57

0,00

97

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Proiectul isi propune imbunatatirea
posibilitatilor de încadrare a minimum 420
tineri NEET someri înregistrati la Serviciul
Public de
Ocupare (SPO), din care roma: 10% din 4S224 =
42 PERSOANE si din zona rurala: 30% din 4S224
= 126 PERSOANE.

4.856.246,00

4.685.874,60

4.311.004,65

374.869,95

170.371,40

1/4

5

6

7

8

147148 IOANIDA TURISM SRL ANS - Ai o Noua Sansa!

146870

147540

146035

YMAC SABY
COMPANY SRL

YMAC SABY
COMPANY SRL

Deda, România, Str.
PRINCIPALA nr. 255B,
judetul Mures

Întreprindere mică

Educatia si formarea - Sântana de Mures,
garantia unui viitor mai România, Str. LILIACULUI Întreprindere mică
bun
nr. 509/3, judetul Mures

Viitor pentru TINEri!

ADS-SUPORT Integrarea durabilă a
RD GLOBAL PROJECT
tinerilor NEETs prin
CONSULTING SRL
măsuri de educație de
tip a doua șansă

Sântana de Mures,
România, Str. LILIACULUI Întreprindere mică
nr. 509/3

Municipiul Buzau,
România, Str. Aleea
Sperantei nr. 1

Microîntreprindere

Centru/Mureș

Centru/Mureș

Centru/Mureș

SudEst/Buzău

97

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu vârsta între 16 - 29 ani,
înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educatie în programe de tip a doua sansa, in
special a celor din categorii defavorizate,
roma/rural, sporirea nivelului de
constientizare a rolului educatiei prin campanii
de informare, contribuirea directa la scaderea
ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea
unor masuri de sprijin financiar pentru
cursanti.

4.857.096,00

4.683.399,60

4.308.727,65

374.671,95

173.696,40

96,5

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu vârsta între 16 - 29 ani,
înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educatie în programe de tip a doua sansa, in
special a celor din categorii defavorizate,
roma/rural, sporirea nivelului de
constientizare a rolului educatiei prin campanii
de informare, contribuirea directa la scaderea
ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea
unor masuri de sprijin financiar pentru
cursanti.

4.855.546,00

4.681.879,60

4.307.329,25

374.550,35

173.666,40

95,5

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu varsta între 16 - 29 ani,
înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educatie în programe de tip a doua sansa, in
special a celor din categorii defavorizate,
roma/rural, sporirea nivelului de
constientizare a rolului educatiei prin campanii
de informare, contribuirea directa la scaderea
ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea
unor masuri de sprijin financiar pentru
cursanti.

4.691.104,08

4.536.338,41

4.173.431,34

362.907,07

154.765,67

Facilitarea accesului la educatie pentru 415
tineri NEETs someri din judetul Dambovita
(inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu
varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi
sau care au parasit prematur mediul
educational, respectiv cresterea numarului de
persoane reintegrate in sistemul de educatie si
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - formare participante la programe de tip „A
doua sansa” si formare profesionala initiala, cu
29 ani, înregistrați la SPO care se
accent pe scaderea riscului de marginalizare
reîntorc în educație în programe
sau dezavantaj socio-economic si accentuarea
de tip a doua șansă, inclusiv în
imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii
programe de formare
educationale de calitate, orientate pe nevoile
profesională inițială
beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in
scopul cresterii sanselor de dezvoltare
educationala si perfectionare profesionala
sustenabila, precum si a gradului de integrare
durabila si adaptabilitate a acestora la
dinamica socio-economica actuala a regiunii
Sud-Muntenia.

4.839.038,09

4.706.214,89

4.329.717,70

376.497,19

132.823,20

94

2/4

9

10

11

12

Integrare educationala Deda, România, Str.
147036 IOANIDA TURISM SRL si profesionala pentru PRINCIPALA nr. 255B,
tinerii NEETs
judetul Mures

INSPECTORATUL
147695 ŞCOLAR JUDEŢEAN
IALOMIŢA

148772

147192

Tineri educati - masuri
de sprijin pentru 411
tineri NEETs someri cu
varsta intre 16-29 ani,
inregistrati la SPO care Municipiul Slobozia,
se reintorc in educatie România, Str. LACULUI
in programe de tip a
nr. 19
doua sansa, inclusiv in
programe de formare
initiala, pe raza
judetului Ialomita

ȘCOALA GIMNAZIALĂ EVA-Educatie pentru
NR. 24 GALAȚI
Valori Autentice

Întreprindere mică

Autoritate a administraţiei
publice centrale finanţată
integral de la bugetul de stat sau
BAS

Judetul Galati, România, Instituție de învățământ
Str. EGALITATII nr. 8
preuniversitar de stat acreditată

ECO RURAL
CONSULTING SRL

O șansă pentru
începutul carierei tale! Program de măsuri
Branesti, România, Str.
integrate de tip "A
Violetelor nr. 36, judetul Microîntreprindere
doua șansă" pentru
Ilfov
tinerii NEETs din
Regiunea Sud-Muntenia

ECO RURAL
CONSULTING SRL

Mă gândesc la viitor! Program de măsuri
integrate de tip "A
doua șansă" pentru
tinerii NEETs din
Regiunea Sud-Est

13

147211

14

eduNEETs_Masuri de
STAR CONSULTING & educatie de tip a doua
147534
TRAINING
sansa pentru tinerii
NEETs din judetul Dolj

Branesti, România, Str.
Violetelor nr. 36, judetul Microîntreprindere
Ilfov

Municipiul Bucuresti,
România, Str. Soseaua
Nordului nr. 96H

Microîntreprindere

Centru/Mureș

Sud Muntenia/Slo
bozia

Sud-Est/
Galați

Bucureşti Ilfov / Ilfov

Bucureşti Ilfov / Ilfov

Bucureşti Ilfov/
București

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu varsta între 16 - 29 ani,
înregistrati la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educatie în programe de tip a doua sansa, in
special a celor din categorii defavorizate,
roma/rural, sporirea nivelului de
constientizare a rolului educatiei prin campanii
de informare, contribuirea directa la scaderea
ratei abandonului scolar, inclusiv prin oferirea
unor masuri de sprijin financiar pentru
cursanti.

4.444.901,90

4.188.223,60

3.937.641,87

250.581,73

256.678,30

Obiectiul general al proiectului consta in
sporirea nivelului de constientizare in randul a
411 tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29
Creșterea numărului de tineri
ani inregistrati la AJOFM Ialomita in ceea ce
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - priveste rolul educatiei si cresterea cu 411 a
29 ani, înregistrați la SPO care se numarului de tineri NEETs someri cu varsta
reîntorc în educație în programe intre 16-29 ani inregistrati al AJOFM Ialomita
care se reintorc in educatie in programe de tip
de tip a doua șansă, inclusiv în
ADS, inclusiv in programe de formare
programe de formare
profesionala initiala, in special a celor din
profesională inițială
categorii defavorizate, roma / rural din care
268 vor finaliza programul ADS, iar 21 vor
dobandi o calificare de nivel 3.

4.802.607,70

4.463.486,31

4.418.399,10

45.087,21

339.121,39

93

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul general al proiectului il reprezinta
stimularea integrarii pe piata muncii a 412
tineri NEETs din Regiunea Sud –EST, judetul
Galati, prin furnizarea de masuri inovative de
(re)integrare in sistemul de educatie.

4.812.081,77

4.747.135,95

4.427.115,22

320.020,73

64.945,82

92

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul General al proiectului este
identificare si readucerea in sistemul de
educatie si formare, a 411 de tineri NEETs
proveniti din medii, comunitati si etnii diverse
si cu vârste si necesitati educationale variate,
care nu au urmat sau nu au finalizat nivelul de
educatie obligatorie printr-un program integrat
ce vizeaza dezvoltarea de programe tip a doua
sansa.

4.804.124,92

4.654.584,52

4.282.217,76

372.366,76

149.540,40

92

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul General al proiectului este
identificare si readucerea in sistemul de
educatie si formare, a 411 de tineri NEETs
proveniti din medii, comunitati si etnii diverse
si cu vârste si necesitati educationale variate,
care nu au urmat sau nu au finalizat nivelul de
educatie obligatorie printr-un program integrat
ce vizeaza dezvoltarea de programe tip a doua
sansa.

4.836.029,96

4.594.228,39

4.226.690,14

367.538,25

241.801,57

92

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

Obiectivul general al proiectului este de
imbunatatire a situatiei tinerilor din categoria
NEETs prin furnizarea unui pachet integrat de
servicii de inalta calitate si adecvate nevoilor
acestui tip de grup tinta.

4.858.255,91

4.677.402,61

4.341.273,55

336.129,06

180.853,30

94

93,5

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială

3/4

15

16

17

18

19

FUNDAȚIA ”ROMA
146032 EDUCATION FUND
ROMANIA”

147559 UNIC SPORTS SRL

147521 UNIC SPORTS SRL

MINISTERUL
148650 TINERETULUI ȘI
SPORTULUI

MINISTERUL
148616 TINERETULUI ȘI
SPORTULUI

Organism neguvernamental
Municipiul Bucuresti,
Construieste-ti propriul
nonprofit (persoană juridică de
România, Str. Vaselor nr.
viitor prin educatie
drept privat fără scop
60, Etaj 3
patrimonial)

Viitor educational si
profesional pentru
tinerii NEETs

Deda, România, Str.
PRINCIPALA nr. 94,
judetul Mures

SPRIJIN PENTRU TINERII
NEETs PENTRU
Deda, România, Str.
FINALIZAREA STUDIILOR
PRINCIPALA nr. 94,
PRIN SERVICII DE
judetul Mures
EDUCATIE - A DOUA
SANSA

Sprijinirea tinerilor
NEETs pentru
dezvoltarea
educationala si
imbunatatirea
productivitatii
profesionale

TINERI NEETs EDUCATI

Municipiul Bucuresti,
România, Str. Vasile
Conta nr. 16

Municipiul Bucuresti,
România, Str. Vasile
Conta nr. 16

Întreprindere mică

Întreprindere mică

Autoritate a administraţiei
publice centrale finanţată
integral de la bugetul de stat sau
BAS

Autoritate a administraţiei
publice centrale finanţată
integral de la bugetul de stat sau
BAS

Bucureşti Ilfov/
București

Centru/Mureș

Centru/Mureș

Bucureşti Ilfov/
București

Bucureşti Ilfov/
București

Cresterea calitatii fortei de munca si in special
a celei reprezentate de tineri care nu au un loc
de munca, educatie
sau formare, inclusiv a celor aflati in risc de
excluziune sociala si a tinerilor din
comunitatile marginalizate (tineri NEETs) prin
facilitarea accesului la programe de suport si
tranzitie catre piata muncii din comunitatile de
la nivelul regiunii Sud Muntenia

4.801.836,88

4.801.836,88

4.417.689,92

384.146,96

0,00

91

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu vârsta între 16 - 29 ani,
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - înregistrați la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educație în programe de tip a doua sansa, in
29 ani, înregistrați la SPO care se
special a celor din categorii defavorizate,
reîntorc în educație în programe
roma/rural, sporirea nivelului de
de tip a doua șansă, inclusiv în
constientizare a rolului educației prin campanii
programe de formare
de informare, contribuirea directa la scaderea
profesională inițială
ratei
abandonului scolar, inclusiv prin oferirea unor
masuri de sprijin financiar pentru cursanți.

4.423.153,52

4.153.598,58

3.940.045,30

213.553,28

269.554,94

91

Obiectivul general al proiectului il constituie
cresterea cu 420 de tineri Neets a numarului
de tineri someri cu varsta între 16 - 29 ani,
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - înregistrați la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educație în programe de tip a doua sansa, in
29 ani, înregistrați la SPO care se
special a celor din categorii defavorizate,
reîntorc în educație în programe
roma/rural, sporirea nivelului de
de tip a doua șansă, inclusiv în
constientizare a rolului educației prin campanii
programe de formare
de informare, contribuirea directa la scaderea
profesională inițială
ratei
abandonului scolar, inclusiv prin oferirea unor
masuri de sprijin financiar pentru cursanți.

4.413.399,76

4.144.589,12

3.931.127,04

213.462,08

268.810,64

89

Obiectivul general al proiectului il constituie
creşterea cu 420 de tineri Neets a numărului
de tineri şomeri cu varsta între 16 - 29 ani,
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - înregistraţi la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educaţie în programe de tip a doua şansă, in
29 ani, înregistrați la SPO care se
special a celor din categorii defavorizate,
reîntorc în educație în programe
roma/rural, sporirea nivelului de
de tip a doua șansă, inclusiv în
conştientizare a rolului educaţiei prin campanii
programe de formare
de informare, contribuirea directa la scăderea
profesională inițială
ratei abandonului şcolar, inclusiv prin oferirea
unor măsuri de sprijin financiar pentru
cursanţi.

4.277.387,18

4.036.532,06

3.935.196,17

101.335,89

240.855,12

87

Obiectivul general al proiectului il constituie
creşterea cu 420 de tineri Neets a numărului
de tineri şomeri cu varsta între 16 - 29 ani,
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - înregistraţi la ANOFM/AJOFM care se reîntorc
în educaţie în programe de tip a doua şansă, in
29 ani, înregistrați la SPO care se
special a celor din categorii defavorizate,
reîntorc în educație în programe
roma/rural, sporirea nivelului de
de tip a doua șansă, inclusiv în
conştientizare a rolului educaţiei prin campanii
programe de formare
de informare, contribuirea directa la scăderea
profesională inițială
ratei abandonului şcolar, inclusiv prin oferirea
unor măsuri de sprijin financiar pentru
cursanţi.

4.278.887,18

4.037.952,06

3.936.576,17

101.375,89

240.935,12

91,5

Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 29 ani, înregistrați la SPO care se
reîntorc în educație în programe
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe de formare
profesională inițială
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Total Lei

89.274.480,45 85.894.219,37 80.197.049,73 5.697.169,64 3.380.261,08

Total Euro

18.323.614,14 17.629.814,53 16.460.468,74 1.169.345,79

693.799,61

