AP
Denumire apel
Cod apel

2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs
MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs (AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.4)
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Lista intermediară a proiectelor selectate
Evaluare tehnico-financiară

Nr.
crt.

1

2

3

Cod
proiect

147040

148203

147812

Solicitant

ASOCIAȚIA O ȘANSĂ
PENTRU FIECARE

ASOCIAŢIA "ADLPROGRES”

YMAC SABY
COMPANY SRL

Titlu proiect

O SANSA PENTRU
FIECARE Integrarea
durabila a
tinerilor NEETs
prin masuri de
educatie de a
doua sansa

Adresa solicitant

Municipiul Iasi, România,
Str. Aleea Veronica Micle
nr. 8, judetul Iasi

Categorie Beneficiar

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

Organism neguvernamental
Dumbrava Rosie, România,
A DOUA SANSA - O
nonprofit (persoană juridică de
Str. DUMBRAVEI nr. 11B,
NOUA SANSA!
drept privat fără scop
judetul Neamt
patrimonial)

Re-start NEETs

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

Întreprindere mică

Regiune/
Județ

Nord- Est /Iași

Nord - Est
/Neamț

Centru/Mureș

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

99

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 accesului la educatie pentru 415
tineri NEETs someri din regiunea Nord Est
(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 formare participante la programe
de tip „A doua sansa” si formare profesionala
initiala, cu accent pe scaderea riscului de
marginalizare sau dezavantaj socio-economic
si accentuarea imaginii sociale, prin
furnizarea unor servicii educationale de
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 socio-economica actuala
a regiunii Nord Est.

4.869.138,85

4.778.117,02

4.061.399,49

716.717,53

91.021,83

97,5

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

Cresterea, cu cca. 415 persoane, a
numarului de tineri NEETs, someri cu
vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la
SPO care se reîntorc în educație în
programe de tip a doua sansa, inclusiv în
programe de formare profesionala
inițiala, in special a celor din categorii
defavorizate, roma si mediul rural din
regiunea Nord Est.

4.820.517,43

4.723.505,00

4.014.979,30

708.525,70

97.012,43

97,5

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

4.869.635,42

4.702.492,11

3.997.118,32

705.373,79

167.143,31

1/5

YMAC SABY
COMPANY SRL

Sântana de Mures,
NEET - Nu Exclude
România, Str. LILIACULUI
Educatia Ta!
nr. 509/3, judetul Mures

4

146765

5

FUNDAȚIA CENTRUL
DE RESURSE PENTRU NEETS - Educatie
148142 EDUCAȚIE ȘI
de calitate pentru
FORMARE
tinerii NEETS !
PROFESIONALĂ

6

INSPECTORATUL
147547 ȘCOLAR JUDEȚEAN
BACĂU

7

8

9

146700

YMAC SABY
COMPANY SRL

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

you NEET
education_Masuri
de educatie de tip Municipiul Bacau, România,
a doua sansa
Str. OITUZ nr. 24, judetul
pentru tinerii
Bacau
NEETs din judetul
Bacau

O noua sansa - O
noua viata

SANSA A DOUA
147525 IOANIDA TURISM SRL PENTRU TINERI
NEETs

A DOUA SANSA
146918 IOANIDA TURISM SRL PENTRU UN
VIITOR MAI BUN

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

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

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

Întreprindere mică

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

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

Întreprindere mică

Întreprindere mică

Întreprindere mică

Centru/Mureș

Bucureşti Ilfov/ București

Nord Est/Bacău

Centru/Mureș

Centru/Mureș

Centru/Mureș

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

4.690.104,08

4.455.598,90

3.787.259,06

668.339,84

234.505,18

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 NordEst, Nord-Vest, Vest, Centru.

4.865.144,63

4.865.144,63

4.135.372,97

729.771,66

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

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.

4.847.361,46

4.233.099,53

4.120.257,26

112.842,27

614.261,93

95,5

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

4.858.246,00

4.615.333,73

3.923.033,66

692.300,07

242.912,27

94

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

4.444.951,90

4.107.916,97

3.638.083,31

469.833,66

337.034,93

94

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

4.446.101,90

4.108.999,47

3.639.016,18

469.983,29

337.102,43

97,5
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10

11

12

13

147555 IOANIDA TURISM SRL

BRAHMS
146512 INTERNATIONAL
S.R.L.

147830 UNIC SPORTS SRL

146015 UNIC SPORTS SRL

Educatia = Cheia
succesului!

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

PICASO – Pachet
Integrat pentru
Municipiul Brasov,
Cresterea
România, Str.
Accesibilitatii la
Memorandului nr. 33
Scoala si Ocupare

NEETs ADS

EFORT - Educatia
fiecaruia
oglindeste
rezultate
triumfatoare

Întreprindere mică

Întreprindere mijlocie

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

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

Centru/Mureș

Centru /Brașov

Centru/Mureș

Centru/Mureș

94

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

4.694.734,44

4.511.316,49

3.863.699,61

647.616,88

183.417,95

93

Diminuarea, intr-o perioada de 33 luni, a
numarului de tineri NEETs someri din
regiunile Centru si Nord Est care au
abandonat sistemul de invatamant
Creșterea numărului de tineri
NEETs șomeri cu vârsta între 16 - obligatoriu, pentru a sprijini in mod real
persoanele aflate in situatie de risc de
29 ani, înregistrați la SPO care se
parasire a scolii prin dezvoltarea si
reîntorc în educație în programe
implementarea unui pachet integrat de
de tip a doua șansă, inclusiv în
programe moderne, aflat in stransa
programe de formare
legatura cu dinamica actuala a pietei
profesională inițială
muncii, contribuind la cresterea
inteligenta si incluziva a Romaniei, prin
reducerea numarului de persoane in risc
de somaj, saracie si excluziune sociala

4.863.694,03

4.711.905,23

4.005.119,51

706.785,72

151.788,80

93

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

4.870.635,42

4.703.352,11

3.997.849,31

705.502,80

167.283,31

93

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

4.856.246,00

4.682.594,60

3.980.205,40

702.389,20

173.651,40
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14

15

16

17

18

147604 UNIC SPORTS SRL

FUNDAȚIA ”ROMA
148454 EDUCATION FUND
ROMANIA”

147023 UNIC SPORTS SRL

MINISTERUL
148632 TINERETULUI ȘI
SPORTULUI

MINISTERUL
148614 TINERETULUI ȘI
SPORTULUI

Oportunitati de
Deda, România, Str.
Dezvoltare pentru PRINCIPALA nr. 94, judetul Întreprindere mică
Tinerii Neets
Mures

Azi invat, maine
muncesc

Municipiul Bucuresti,
România, Str. Vaselor nr.
60, Etaj 3

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

Deda, România, Str.
SANSA A DOUA
PRINCIPALA nr. 94, judetul Întreprindere mică
PENTRU EDUCATIE
Mures

Masuri
educationale
suplimentare
pentru tinerii
NEETs

Dezvoltarea
oportunitatilor
educationale si
profesionale
pentru tinerii
NEETs

Autoritate a administraţiei
Municipiul Bucuresti,
publice centrale finanţată
România, Str. Vasile Conta
integral de la bugetul de stat sau
nr. 16
BAS

Autoritate a administraţiei
Municipiul Bucuresti,
publice centrale finanţată
România, Str. Vasile Conta
integral de la bugetul de stat sau
nr. 16
BAS

Centru/Mureș

Bucureşti Ilfov/ București

Centru/Mureș

Bucureşti Ilfov/ București

Bucureşti Ilfov/ București

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

4.692.104,08

4.457.498,90

3.788.874,05

668.624,85

234.605,18

91

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

Scopul proiectului este: 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
Centru.

4.838.470,06

4.838.470,06

4.112.699,55

725.770,51

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

4.429.063,52

4.046.175,17

3.645.078,77

401.096,40

382.888,35

90

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

4.280.789,81

3.825.379,08

3.559.320,54

266.058,54

455.410,73

90

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

4.279.789,81

3.824.479,08

3.558.491,79

265.987,29

455.310,73

91,5

4/5

19

ASOCIAȚIA AS 2001
148326
ALBA IULIA

Inca o sansa la
educatie pentru
tinerii NEETS din
judetul Alba

Organism neguvernamental
Municipiul Alba Iulia,
nonprofit (persoană juridică de
România, Str. Miron Costin
drept privat fără scop
nr. 2, ap. 5, judetul Alba
patrimonial)

Centru/Alba

87

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

5/5

Facilitarea accesului la măsuri de
educaţie pentru tinerii NEETs şomeri cu
vârsta între 16 - 29 ani care au
abandonat cursurile învăţământului
primar şi/sau gimnazial înainte de
finalizarea acestuia.

4.863.998,21

4.816.559,13

4.134.398,49

682.160,64

47.439,08

Total Lei

89.380.727,05 85.007.937,21 73.962.256,57 11.045.680,64 4.372.789,84

Total Euro

18.345.421,29 17.447.904,85 15.180.775,55

2.267.129,30

897.516,44

