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«European Social Entrepreneur» - ESE este un proiect Erasmus + care are ca scop diseminarea bunelor practici la 
nivel european prin formarea lucrătorilor de tineret care pot oferi tinerilor abilități inovatoare despre domeniul 
antreprenorial social. 

Unul dintre principalele rezultate ale proiectului „Antreprenorii sociali europeni” este un manual care conține 
linii directoare privind studii comparative în Europa privind predarea antreprenoriatului cu implicarea tinerilor 
defavorizați în întreprinderile nou-înființate și în special a întreprinderilor sociale. Manualul este format din 
povești de succes, mărturii și bune practici. 

În timpul pandemiei, toți partenerii proiectului ESE se întâlnesc regulat online pentru a susține implementarea 
proiectului. În acest moment, consorțiul pregătește un program interesant și inovator pentru formarea în Cipru. 
Vor fi diferite activități interactive dinamice de grup, simulări de prezentări, exerciții practice și discuții. 

Există mai multe publicații despre cărți antreprenoriale, „30 sub 30” de revista Forbes, bune practici din peste 
Atlantic, videoclipuri educaționale și de inspirație. 

În 2021, mulți actori ai societății civile așteaptă cu nerăbdare lansarea noilor programe europene. Vestea bună 
este că noua generație de programe de finanțare EACEA pentru perioada 2021-2027 a fost convenită politic în 
2020. Programele de finanțare EACEA pentru această perioadă vor fi: 

• Erasmus +  

• Europa creativă  

• Corpul Solidar European  

• programul Cetățenie, Egalitate, Drepturi și Valori (CERV). 

NOUTĂȚI DESPRE PROGRAMELE EUROPENE2021-2027 



 

 
Aceste programe se vor baza pe succesul predecesorilor lor (Erasmus +, Europa creativă, Corpul 

european de solidaritate și Europa pentru cetățeni). Încă nu există nicio publicație oficială despre 

datele pentru cererile de propuneri relevante, dar unele dintre știrile așteptate sunt pe cale să 

devină publice în curând. 

Între timp, echipa noastră a făcut unele cercetări și am aflat că primul termen limită al programului 

Erasmus + 2021-2027 este așteptat în prima jumătate a lunii mai 2021. Informațiile nu au primit 

încă confirmare, nici de canalele oficiale ale Erasmus +. Cu toate acestea, calendarul pare a fi 

plauzibil. 

Orientările programului vor fi publicate în martie 2021. Conform informațiilor furnizate de sursele 

oficiale, următorul program Erasmus + intenționează să fie mai incluziv și mai accesibil. Înseamnă că 

procesele de aplicare vor fi mai simple. Noul program va investi, de asemenea, în domenii 

inovatoare, cum ar fi energia regenerabilă, ecologismul, sustenabilitatea, ingineria mediului și 

inteligența artificială. Dimensiunea internațională a programului va fi, de asemenea, consolidată. 

Noul program va spori mobilitatea și cooperarea internațională, oferind oportunități de învățare și 

mobilitate pentru 12 milioane de persoane, în comparație cu 4 milioane de persoane din programul 

actual. Va exista o mai bună informare și incluziune a persoanelor cu mai puține oportunități. 

Investiția în oameni, abilitățile lor, 

Pandemia ne-a învățat importanța și necesitatea tehnologiei în viața noastră modernă de lucru. În 

noul program Erasmus + va exista o cantitate semnificativă de finanțare alocată sectorului digital, 

deoarece experiențele recente ne-au arătat posibilitățile oferite de învățarea virtuală și cooperarea. 

 

Așteptăm cu nerăbdare următorul program Erasmus +! 

This project has been funded with  support  from the European Commiss ion.  This 
publ icat ion ref lects the views only of the author,  and the Commission cannot be 
held responsib le  for any use which may be made of the information contained 
therein.  
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