Задовољство нам је да вас обавестимо да је Комисија објавила следеће отворене позиве:
1) Назив позива за предлоге и његов референтни број:
Упућивање радника: унапређење административне сарадње и приступа
информацијама - VP/2020/007
2) Линк ка веб страници где се могу консултовати документа за отворени позив:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes
3) Приоритети отвореног позива:
a) Унапређење међународне сарадње међу надлежним јавним органима и актерима,
укључујући промоцију коришћења Информационог система унутрашњег тржишта (IMI) и
размене информација и најбољих пракси у том погледу.
б) Повећање доступности, транспарентности и квалитета информација које се односе на
услове запошљавања и/или административне захтеве које је потребно испунити и/или
постојеће праксе у земљама чланицама ЕУ за праћење и спровођење одредаба директива о
упућивању радника;
в) Унапређење основе која се темељи на чињеницама кроз прикупљање и евалуацију
оригиналних података, анализу и информације од значаја за процес упућивања и услове за
рад упућених радника, укључујући путем сарадње између универзитета у разним
дисциплинама, истраживачких центара и института, као и других заинтересованих страна,
а нарочито социјалних партнера.
4) Рок за подношење пријава:
30. јул 2020. године
5) Функционална адреса путем које се могу захтевати додатне информације:
empl-vp-2020-007@ec.europa.eu

2) Назив позива за предлоге и његов референтни број:
Отворени позив за предлоге о социјалним иновацијама – Успостављање и тестирање
интегрисаних интервенција у циљу подршке људима у (нај)осетљивијим ситуацијама
(VP/2020/003)
2) Линк ка веб страници где се могу консултовати документа за отворени позив:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes
3) Приоритети отвореног позива:
Отворени позив ће подржати иновативне и експерименталне пројекте на
локалном/регионалном нивоу усмерене ка постављању свеобухватних система за подршку
људима у (нај)осетљивијим ситуацијама. Одабрани пројекти ће тестирати иновативне
приступе за остваривање принципа 14. Европског стуба социјалних права о
минималној заради. Обезбедиће интегрисано пружање три стандарда активног
укључивања: адекватна подршка за приходе уз активирање на тржишту рада и делотворан

приступ добрима и услугама које пружају могућности. (Напомињемо да се минималне
новчана социјална давања неће ко-финансирати.)
4) Рок за подношење пријава:
15. октобар 2020. године
5) Функционална адреса путем које се могу захтевати додатне информације:
EMPL-VP-2020-003@ec.europa.eu

