PROGRAMUL “TINERET IN ACTIUNE”
THE EU – “YOUTH IN ACTION” PROGRAMME

“Tineret in Actiune” este programul Uniunii Europene pentru tinerii cu varste cuprinse intre
15-28 de ani (in unele cazuri 13-30). Programul vizeaza promovarea cetateniei active in
randul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate si toleranta si implicarea acestora
in modelarea viitorului Uniunii. De asemenea, promoveaza mobilitatea in interiorul si in
exteriorul granitelor UE, invatarea non-formala si dialogul intercultural , incurajand
integrarea tuturor tinerilor, indiferent de mediul educational, social si cultural al acestora.

Actiunile Programului
Programul „Tineret in Actiune” isi propune sa realizeze urmatoarele obiective generale:
•

sa promoveze cetatenia activa in randul tinerilor in general si cetatenia europeana in
particular;

•

sa dezvolte sentimentul de solidaritate si sa promoveze toleranta in randul tinerilor, in
special pentru a contribui la procesul de coeziune sociala in Uniunea Europeana;

•

sa sprijine intelegerea reciproca intre tinerii din diferite tari;
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•

sa contribuie la imbunatatirea calitatii a sistemelor de sustinere a activitatilor de
tineret si a capacitatii organizatiilor de tineret din societatea civila;

•

sa promoveze cooperarea europeana in domeniul tineretului.

Obiectivele si prioritatile Programului mentionate mai sus vor fi atinse prin intermediul a
cinci Actiuni operationale:
1.

Tineri pentru Europa

2.

Serviciul European de Voluntariat

3.

Tinerii in lume

4.

Sisteme de sustinere

5.

Sustinerea cooperarii europene

Aciunea 1 – Tineri pentru Europa urmareste sustinerea participarii civice active a tinerilor,
participarea si creativitatea prin intermediul schimbului de tineri, initiativele tineretului si
proiectele pentru democratie participativa ale tineretului.
Tineri pentru Europa este orientat spre nevoile specifice si asteptarile tinerilor. Obiectivul
acestei actiuni este de a pomova spiritul de „europenizare” in randul tinerilor din toate
straturile societatii si incurajarea participarii in procesele democratice.
Aceasta actiune consta in trei tipuri principale de activitati: Schimburi de tineri, Initiative
ale tinerilor si Proiecte pentru democratie participativa. Criteriile detaliate de candidatura
sunt specificate in Tineret in actiune- Ghidul Programului . Mai multe informatii si suport
pot fi de asemenea obtinute prin contactarea

Agentiei Nationale. Pentru initiativele

tinerilor si proiectele de democratie participativa, SALTO – Centrul de Resurse
participative

va poate oferi recomandari

si sustinere ( idei de proiect, gasirea unui

partener etc.).
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Proiectele pilot privind retelele tematice pot fi de asemena privite ca un mijloc de a va
structura mai bine proiectele de natura similara, de a acumula experienta intr-un anumit
domeniu tematic si de a spori vizibilitatea rezultatelor proiectelor. Criteriile care trebuie
indeplinite pentru obtinerea fondurilor pentru acest tip de proiecte sunt specificate in
sectiunea propuneri de proiecte.

Schimburile de tineri
Obiectivul schimbului de tineri este de a aduce laolalta grupuri de tineri din diferite tari
astfel incat acestia sa poata examina diferentele si similitudinile lor sociale si culturale.
Schimbul de tineri este destinat tinerilor de varsta cuprinsa intre 13 si 25 de ani. Astfel,
tinerii au oportunitatea unica de a experimenta situatiile de invatare mutuala si de a-si
intari sentimentul de cetateni europeni.
Fiecare schimb trebuie sa aiba o tema care este relevanta pentru experienta tinerilor
implicati dar trebuie sa aiba si o dimensiune europeana clara. Fiecare schimb se
realizeaza pe o tema de interes general, cum ar fi

participarea tinerilor in societate,

rasism, xenofobie, patrimoniul local, protectia mediului sau consumul de droguri etc.
In acord cu strategia de integrare, programul Tineret in Actiune incurajeaza in mod special
schimburile in care sunt implicati tinerii cu oportunitati reduse.
Prin participarea la un schimb de tineri, tinerii participa la o experienta de invatare nonformala, care le este recunoscuta printr-un certificat special, numit Youthpass.

Initiative ale tinerilor
Initiativele tinerilor sunt proiecte in care tinerii participa in mod activ si direct in activitatile
planificate chiar de ei si implementate la nivel local, regional si national. Scopul acestor
experiente de invatare non-formala este de a dezvolta spiritul de initiativa, antreprenoriat
3
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si creativitate. Initiativele tinerilor se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 1830 ani dar pot participa si tineri de varsta 15-18 ani, in conditiile supervizarii lor de catre
un instructor (coach) care este o persoana care lucreaza in domeniul tineretului.
Exista doua tipuri de initiative: initiative ale tinerilor la nivel national, care sunt dezvoltate
de un singur grup, in tara de rezidenta si initiative transnationale , in care sunt implicate
doua sau mai multe grupuri din diferite tari europene.

Temele pe care grupurile aleg sa

lucreze trebuie sa fie relevante si de interes pentru tineri dar si pentru comunitatea locala.
Temele posibilele includ arta si cultura, excluziunea sociala, sport si agrement pentru
tineret, media si comunicatii etc. Dimensiunea europeana este esentiala. Acest lucru
trebuie sa fie evidentiat prin asigurarea ca tema aleasa este

examinata in context

european. Temele proiectelor pot aborda de asemenea o tema specific europeana, cum ar
fi de exemplu extinderea si impactul cultural asupra tinerilor. Aceste strategii ofera sansa
de a promova valorile europene comune cum ar fi egalitatea de sanse, drepturile omului
si democratia.

Proiectele pentru democratie participativa
Proiectele pentru democratie participativa isi propun sa incurajeze implicarea tinerilor in
procesele democratice la nivel local, regional si european.
Obiectivul este de a permite tinerilor colectarea

ideilor si a experientelor despre

democratie, pentru a crea noi retele nationale si transnationale si schimbul de bune
practici. Proiectele pentru democratie participativa isi propun sa imbunatateasca
intelegerea tinerilor asupra proceselor democratice, ajutandu-i sa profite cat mai mult de
drepturile lor de participare in structurile de decizie intr-o societate democratica.
Printre alte lucruri, proiectele pot urmari actiuni de dezvoltare care sa sprijine un dialog
structurat intre factorii de decizie si tineri.
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Aceasta actiune este destinata tinerilor intre 13 si 30 de ani. Proiectele pentru democratie
participativa trebuie sa se axeze pe teme cum ar fi cetatenia europeana, participarea
activa, diversitatea culturala, incluziunea sociala, viitorul Europei si alte prioritatile politice
identificate in cadrul cooperarii europene in randul tinerilor.
Actiunea 2 – Serviciul European de Voluntariat ajuta tinerii sa-si dezvolte spiritul de
solidaritate prin participare, atat individuala cat si in grup, la activitati de tip non-profit si
activitati de voluntariat neremunerate, in afara granitelor.
Serviciul European de Voluntariat (SEV) ofera tinerilor europeni sansa unica de a-si
exprima angajamentul personal prin activitati neremunerate si full-time de voluntariat intr-o
tara straina, din cadrul sau din afara UE. In acest mod, se urmareaste dezvoltarea
solidaritatii, intelegerii reciproce si a tolerantei in randul tinerilor, contribuindu-se astfel la
intarirea coeziunii sociale in Uniunea Europeana si promovarea cetateniei active a tinerilor.

Invata pentru viata !
Deschis tuturor tinerilor intre 18 si 30 de ani, SEV este un adevarat „serviciu de invatare”.
Dincolo de beneficiile aduse comunitatii locale prin participarea la activitatile voluntare,
tinerii voluntari pot dezvolta noi abilitati, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor personala,
educationala si profesionala. Voluntarii pot beneficia de o instruire adecvata in intreaga lor
activitate si de asemenea pot conveni de la inceput asupra rezultatelor asteptate ale
invatarii, proceselor si metodelor. Experienta lor de invatare este formal recunoscuta prin
intemediul Youthpass. Participarea este gratuita pentru voluntari (exceptie facand o
posibila contributie de maxim 10% din costul calatoriei), fiind asigurate cazarea si masa,
asigurarile de sanatate si o indemnizatie pe durata proiectului. Exista conditii speciale de
candidatura pentru incurajarea participarii tinerilor cu oportunitati reduse. De exemplu,
acestia pot participa de la varsta de 16 ani. Mai multe informatii puteti gasi in Ghidul
Programului Tineret in Actiune precum si in strategia de integrare a Programului.
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Cooperare si prietenie
Un proiect SEV necesita o stransa cooperare intre cel putin trei factori-cheie: organizatia
care trimite, organizatia gazda si voluntarul. Una din organizatiile implicate in acest
parteneriat preia rolul de organizatie coordonatoare si candideaza pentru un grant UE in
numele

parteneriatului.

Organizatiile

indeplinesc

un

numar

de

roluri:

identifica

oportunitatile de voluntariat si dezvolta proiecte in beneficiul comunitatii locale. De
asemenea, ele recruteaza si pregatesc voluntarii, le asigura gazduirea si asigura
monitorizarea lor.
Activitatile SEV pot fi realizate atat in grup cat si individual. Pana la 30 de voluntari pot
participa in acelasi proiect SEV!
Serviciul European de Voluntariat cuprinde o gama larga de domenii, cum ar fi cultura,
tineret, sport, asistenta sociala, patrimoniul national, arte, protectia civila, protectia
mediului, dezvoltarea cooperarii etc. Toate proiectele trebuie sa urmareasca dimensiunea
europeana clara si invatarea interculturala. SEV este un proces reciproc avantajos, in
care fiecare castiga prin cunoasterea culturii celuilalt.

Acreditare
SEV are un nucleu de valori si de calitati standard care sunt prezentate in Carta SEV. In
scopul protejarii si respectarii acestora, organizatiile interesate in trimiterea sau gazduirea
voluntarilor SEV sau a coordonarii unui proiect SEV trebuie mai intai sa fie acreditata .
Pentru a primi acreditarea, organizatia va depune un „formular de manifestare a
interesului” si, dupa ce candidatura a fost aprobata, se semneaza Carta SEV. Acreditarea
se face pentru o perioada de 3 ani dar poate fi retrasa imediat in caz de neconformare cu
Carta.
Pentru mai multe informatii consultati :
MESOGEIAKO SYMVOULEFTIKO SYSTEMA SA (Grecia)
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•

Documente suport

•

Cum sa procedati

•

Intrebari frecvente asupra Serviciului European de Voluntariat

Actiunea 3 – Tinerii in lume promoveaza parteneriatele si schimburile intre tineri si
organizatiile de tineret din intreaga lume.
Tineret in Actiune are o puternica dimensiune internationala. Prin intermediul actiunilor
„Tineret in Actiune” , acest program ajuta la intarirea relatiilor dintre Uniunea Europeana si
tarile invecinate ale sale dar si cu restul lumii oferind tinerilor si persoanelor care lucreaza
in domeniul tineretului din Europa oportunitatea de a participa la schimburi si alte activitati
educationale non-formale cu semenii lor care traiesc in afara Uniunii.
In acest mod „Tineret in actiune” incearca sa aprofundeze intelegerea reciproca, toleranta
si constiinta interculturala intre tinerii din Uniune si cei din afara ei.
Aceasta actiune include numeroase proiecte cu tarile partenere ale UE, cu un accent
special pe regiunile aflate in vecinatatea ei – Estul Europei si Caucaz, regiunea
mediteraneeana , si Sud- Estul Europei.

Cooperarea cu tarile partenere din vecinatatea UE
Aceasta sub-actiune se axeaza pe dezvoltarea relatiilor cu tarile partenere care fac parte
din Politica europeana de vecinatate impreuna cu Federatia Rusa si tarile din Sud-Estul
Europei. Consolidarea cooperarii tinerilor din aceaste regiuni va contribui, in cele din urma,
la stimularea democratiei si a societatii civile din tarile implicate precum si la
responsabilizarea tinerilor de a juca un rol activ in societatile din care provin.
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Schimburile de tineri se adreseaza celor cu varste cuprinse intre 13 si 25 de ani si sunt
incurajate in aceasta sub-actiune, prin intermediul proiectelor de formare si reţele

in

domeniul tineretului.
In proiect trebuie sa fie implicat cel putin un grup de tineri provenit din statele membre ale
UE , impreuna cu unul sau mai multe grupuri de tineri proveniti din tarile vecine partenere.
Proiectele pot fi realizate atat intr-o tara a programului cat si intr-o tara vecina partenera,
cu exceptia regiunii mediteraneene. Proiectele de tineret care se realizeaza intr-o tara
partenera din regiunea mediteraneana pot fi finantate prin intemediul Programului de
tineret Euro-Med.
Proiectele trebuie sa reflecte prioritatile programului Tineret in Actiune. Exemple de teme
posibile care pot fi abordate includ: intarirea societatii civile, lupta impotriva rasismului si a
xenofobiei, femeia in societate, imbunatatirea intelegerii dintre diferite grupuri religioase
sau etnice, protectia mediului, patrimoniul etc.
Mai multe informatii despre aceste trei regiuni vecine precum si sprijin si recomandari
pentru gasirea partenerilor si dezvoltarea activitatilor, pot fi gasite pe site-urile regionale
corespunzatoare ale Centrului de Resurse SALTO :
SALTO South-East Europe
SALTO Eastern Europe and Caucasus
SALTO EUROMED

Cooperarea cu alte tari partenere din lume
Cea de-a doua sub-actiune este deschisa tuturor tarilor partenere din lume care au
semnat un protocol in domeniul tineretului cu UE.
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Scopul sau este de a promova schimbul de experienta si de bune practici in domeniul
tineretului si a educatiei non-formale precum si dezvoltarea unui parteneriat de durata si
de retele intre organizatiile de tineret de pe glob.
Prezentarea criteriilor detaliate cu privire la modul de depunere a candidaturii o puteti
gasi in apelul de propuneri de proiecte si sunt specifice in fiecare an.
Actiunea 4 – Sisteme de sprijin pentru tineret

include diferite masuri de sprijinire a

persoanelor care lucreaza in domeniul tineretului si a organizatiilor de tineret pentru a-si
imbunatati calitatea activitatilor pe care le desfasoara.
Actiunea 4 a programului Tineret in Actiune vizeaza

in mod specific consolidarea

capacitatii persoanelor care lucreaza in domeniul tineretului si a organizatiilor de a
dezvolta activitati de calitate, imbunatatind astfel calitatea globala a Programului.
Acest lucru se realizeaza, in primul rand, prin oferirea de oportunitati

acestor actori

importanti, care sa favorizeze dezvoltarea cooperarii si parteneriatelor, schimbul de bune
practici din domeniul tineretului dar si prin formarea lor. Acest lucru va intari cooperarea
europeana in domeniul politicilor de tineret si pe de alta parte va oferi sprijn proiectelor
dezvoltate prin programul Tineret in Actiune.
Societatea civila, persoanele care lucreaza in domeniul tineretului si alti actori implicati in
munca pentru tineret din toate domeniile de activitate pot candida pentru o gama larga de
activitati cum ar fi: job shadowing, vizite de fezabilitate, intalniri de evaluare , vizite de
studii si seminarii , cursuri de formare , precum si pentru constituirea unor parteneriate
sau de retele. Pentru mai multe detalii asupra acestei actiuni, va rugam sa consultati
sectiunea 4.3.- Ghidului Programului .
In plus, Tineret in Actiune ofera sprijin financiar ONG-urilor active la nivel european in
domeniul tineretului si Forumului Tinerilor Europeni . ONG-urile europene din domeniul
tineretului care isi au sediul intr-o tara a programului cu membri in cel putin opt tari ale
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programului pot primi suport financiar care sa acopere o parte din costurile operationale.
Detaliile sunt specificate in fiecare an intr-un apel de depunere a propunerilor specific.
Mai exista urmatoarele posibilitati:
•

Sprijin pentru proiectele care incurajeaza inovatia si calitatea din domeniul educatiei
non-formale si a muncii tineretului.

•

Activitati de informare si de parteneriat.

Actiunea 5 – Sprijin pentru Cooperarea Europeana sustine politicile de cooperare la
nivel european , in particular prin facilitarea dialogului structurat intre tineri si responsabilii
cu politicile de tineret.
Obiectivul de baza al actiunii 5 a programului „Tineret in Actiune” este de a promova
cooperarea europeana in domeniul tineretului. In acest mod, Programul ofera un sprijin
concret in dezvoltarea politicilor de tineret la nivel european. Obiectivele generale includ:
incurajarea schimbului de bune practici intre responsabilii cu politicile de tineret si tineri;
realizarea unui dialog structurat

intre tineri si responsabilii cu politicile de tineret;

incurajarea unei cunoasteri si a unei intelegeri mai bune a tinerilor si promovarea
cooperarii cu organizatiile internationale active in domeniul tinerilor
Pentru realizarea acestor obiective s-au creat trei sub-actiuni.

Seminarii nationale si transnationale pentru tineret
Mai intai, cofinantarile grant pot fi acordate pentru stabilirea intalnirilor intre tineri si
responsabilii cu politicile de tineret.
Destinate tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 30 de ani, aceste intalniri pot avea loc atat
la nivel national cat si transnational. Ele pot sa vizeze promovarea schimbului de bune
practici si a ideilor referioare la problemele importante din domeniul politicilor europene de
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tineret sau a temelor prioritare ale programului „Tineret in actiune” si a dialogului
structurat. In plus, seminariile nationale pentru tineret pot consta in intalniri la nivel local,
regional sau national pentru pregatirea evenimentelor, pentru conferintele oficiale de
tineret

care urmeaza a fi organizate de catre un stat membru in cadrul mandatului

acestuia la Presidentia Uniunii Europene.
Ambele tipuri de seminarii trebuie sa fie dinamice si sa ofere experiente de invatare nonformale. Ele trebuie sa contribuie la educatia tinerilor precum si la cunoasterea si
constientizarea contextului european si international.

Facilitarea unei mai bune cunoasteri a domeniului tineretului
Aceasta vizeaza imbunatatirea cunoasterii si intelegerii tineretului in relatie cu prioritatile
stabilite in domeniul tineretului prin Metoda Deschisa de Coordonare. Aceasta va sprijini
dezvoltarea studiilor si a retelelor in scopul dobandirii unei mai bune intelegeri a realitatii si
nevoilor tinerilor.

Cooperarea cu organizatii internationale
Comisia conlucreaza strans cu Consiliul Europei si cele doua institutii au stabilit un acord
de parteneriat in scopul dezvoltarii unui cadru de cooperare in domeniul tineretului. In
cadrul acestui parteneriat sunt implementate o mare varietate de activitati conexe, care
includ formare, conferinte, workshops-uri, seminarii precum si managementul Centrului de
Cunoastere European pentru Politicile de Tineret, o baza de date pentru cautarea
politicilor de tineret din intreaga Europa.
Exista de asemenea un strans Parteneriat intre Comisie si Volunatrii Natiunilor Unite care
are ca scop cresterea cooperarii in domeniul voluntariatului.
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Programul de cooperare intre Comisie si Voluntarii Natiunilor Unite (UNV) a inceput in
cadrul Anului International al Voluntariatului in 2001. Programul UNV este organizatia
Natiunilor Unite care contribuie la pacea si dezvoltarea la nivel mondial prin intermediul
voluntarilor. Prezent in aproape 140 de tari, UNV mobilizeaza in jur de 8000 de voluntari
pe an dar si alti 9500 de voluntari on line. Prin Serviciul de Voluntariat al UNV sunt
efectuate un numar de aproximativ 14.500 misiuni on line, in fiecare an. Incepand din anul
2007, cele doua institutii au intrat intr-un parteneriat in domeniul voluntariatului si al
tineretului.
Obiectivul general al Parteneriatului CE –UNV este de a promova intalnirile si de a milita
pentru voluntariat, organizarea unor activitati voluntare ale tinerilor si voluntariatul pentru
dezvoltarea si intarirea relatiilor intre UNV si Comisia Europeana .
Colaborarea presupune realizarea unor activitati comune, in Europa si in lume, care sa
sprijine dezvoltarea, promovarea, facilitarea si recunoasterea activitatilor voluntare in
general si a tinerilor in particular in vederea consolidarii solidaritatii internationale,
dezvoltare si cetatenie activa.
Parteneriatul are ca scop sprijinirea activitatilor pilot care demonstreaza rolul pe care
voluntariatul il joaca in dezvoltare. In 2011, parteneriatul a avut o relevanta speciala,
deoarece 2011 este anul celei de-a 10-a aniversari a Anului International a Voluntariatului
si a fost desemnat Anul European al Voluntariatului. Aceasta concentrare pe voluntariat
va conduce la o mai buna constientizarea a valorii sale adaugate, subliniind legatura
dintre angajamentul voluntar la nivel local si national si semnificatia acestuia intr-un
context mai larg, european si global. Mai mult decat atat, Anul International al Tinerilor (
august 2010- august 2011) ofera oportunitatea de a promova valoarea specifica si
importanta voluntariatului in randul tinerilor.
Parteneriatul este finantat prin sub-actiunea 5.3. al Programului Tineret in Actiune
(„cooperarea cu organizatiile internationale”).
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Cum sa participati
Doriti sa va implicati?
Exista doua modalitati de a va implica in acest Program:

1. Sunteti …
•

… un tanar cu varsta intre 13-30 ani sau o persoana care lucreaza in domeniul
tineretului …

•

… plin de energie, creativitate si idei si doriti sa gasiti o posibilitate de a le dezvolta
…

•

… in cautarea unei oportunitati de a intalni si de a schimba idei si practici cu alti tineri
sau persoane care lucreaza in domeniul tineretului din diferite tari …

•

… interesat de voluntariat intr-o alta tara…

Ca persoana independenta puteti participa in calitate de participant intr-una din actiunile
organizate de catre Program.
Daca doriti sa va implicati, puteti avea mai multe informatii referitoare la oportunitatile
oferite de acest Program cautand in diferite sectiuni ale acestui site. Veti obtine o privire
de ansamblu asupra a ceea ce „Tineret in Actiune” va poate oferi, precum si informatii
utile asupra Actiunilor sale si caracteristicile acestora.
Tineret in Actiune - Ghidul Programului va va oferi mai multe amanunte asupra Actiunilor
si tipurilor de activitati care pot fi realizate prin Program.
Contactati Agentia d-voastra Nationala sau Biroul Eurodesk National pentru mai multe
informatii si recomandari.
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2. Sunteti …
•

… o organizatie non-guvernamentala de tineret,

•

… un grup informal de tineri ,

•

… un corp public local sau regional,

•

… un corp activ in domeniul tineretului la nivel european …

•

… doritor sa dezvoltati un proiect si sa depuneti candidatura pentru finantare prin
programul „Tineret in Actiune”…

Deveniti un promotor al unei activitati pentru a fi ajutat de acest Program!
Daca doriti sa va implicati si sa depuneti candidatura pentru un proiect

in vederea

finantarii, principala sursa de informatii suplimentare este website-ul programului Tineret
in Actiune Ghidul Programului
Cititi-l cu atentie!
Va va ajuta sa intelegeti obiectivele si criteriile Programului si sa identificati tipurile de
proiecte care pot fi realizate prin intermediul programului.
Ganditi-va la ideea d-voastra de proiect si asigurati-va ca respecta toate criteriile si
conditiile descrise in Ghid....
Completati formularul oficial de depunere a candidaturii pentru Actiunea la care doriti sa
candidati.
Asigurati-va ca respectati termenele de depunere.
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Date utile
In functie de tipul de organizatie, promotorii pot depune candidatura la Agentia Nationala
(nivel national) sau la Agentia Executiva (nivel european ).
Pentru proiectele a caror candidatura se depune la Agentia Nationala , exista cinci
termene limita de depunere a candidaturii, pe an:
Data de incepere a proiectului

Termen limita de depunere a candidaturii

1 mai si 30 septembrie

1 februarie

1 iulie si 30 noembrie

1 aprilie

1 septembrie si 31 ianuarie

1 iunie

1 decembrie si 30 aprilie

1 septembrie

1 februarie si 31 iulie

1 noembrie

Pentru proiectele depuse la Agentia Executiva exista trei termene limita de depunere a
candidaturii pe an:
Data de incepere a proiectului

Termen limita de depunere a candidaturii

1 august si 31 decembrie

1 februarie
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1 decembrie si 30 aprilie

1 iunie

1 martie si 31 iulie

1 septembrie

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturii, se va proceda la un proces
de selectie care sa asigure respectarea tuturor criteriilor impuse de program. La sfarsitul
acestui proces, Agentia Nationala sau cea Executiva va va informa asupra rezultatului.
Daca candidatura este acceptata, va trebui sa semnati un acord de grant inainte de
inceperea activitatilor.

Primiti suport!
In fiecare etapa a procesului, indiferent daca aveti nevoie de informatii suplimentare sau
de recomandari asupra modului in care sa dezvoltati ideile dumneavoastra de proiect sau
daca doriti sa gasiti un partener sau ajutor in completarea formularelor de depunere a
candidaturii, veti primi asistenta, instructiuni si recomandari din partea diferitor structuri de
suport (Agentia Nationala, Agentia Executiva, reteaua Eurodesk, Centrele de Resurse
SALTO). Nu ezitati sa le contactai in orice etapa! Apasati aici pentru lista completa care
contine detaliile de contact.
Link-uri utile pentru programul Tineret in Actiune:
Tineret in actiune – Ghidul Programului
Documente utile
Cerere de propuneri 2011
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Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati site-ul :
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

Declinare a responsabilitatii (disclaimer):
Informatiile cuprinse in acest Ghid sunt orientative si sunt redate doar in scopuri educationale.
In ciuda faptului ca s-au depus eforturi astfel incat acestea sa fie corecte si up-to date, informatia din acest Ghid este oferita fara sa-si
asume un prejudiciu legal asupra exactitatii si nu se poate considera ca inlocuieste in niciun fel informatiile publicate in sursele oficiale
ale institutiilor si organizatiilor la care s-a facut referire in acesta.
Prezentul Ghid nu constituie, nici partial, nici in in totalitate, un produs comercial si nici nu poate fi utilizat pentru a oferi servicii de orientare
comereciala
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