Тематски подрачја

Вработување
Социјална заштита, социјална инлкузија и спречување и
намалување на сиромаштијата
Услови за работа

Кој може да
учествува

Финансиските средства од програмата Прогрес се достапни
на:
– државите членки на ЕУ
– државите членки на Европската економска област и
земјите членки на Европска асоцијација за слободна
трговија
(Норвешка,
Исланд,
Швајцарија,
Лихтештајн)
– државите кандидати за членство и потенцијалните
кандидати за членство во согласност со одредбите
на спогодбите за нивно учество

–

Министерства, единици на локалната самоуправа;

–

Служби за вработување;

–

Специјализирани агенции
правото на Унијата;

–

Социјалните партнери;

–

Невладини организации;

–

Високообразовни
институти;

–

Експерти за евалуација;

–

Национални статистички бироа;

–

Медиуми;

–

Меѓународни организации (Совет на Европа, МОТ,
ОЕЦД, Светска банка).

формирани

установи

и

според

истражувачки

Активности
1. Аналитички
активности

Прибирање на податоци и статистики
Анкети, студии, извештаи; меѓудругото и оние настанати во
рамки на финансирањето на експертските групи (мрежи на
стручњаци) и развој на експертиза во тематските подрачја
Квалитативни и квантитативни евалуации и импакт
евалуации спроведувани од тела од приватниот и јавниот
сектор
Следење и оценка на транспонирањето и примената на
правото на ЕУ
Подготовка и имплементација на експериментирање во
социјалната политика како метод за тестирање и

оценување на иновативни решенија со цел нивна поширока
примена
Дисеминација на резултатите од аналитичките активности
Размена и дисеминација на добри практики, иновативни
пристапи и искуства, стручни мислења, споредба со
најдобрите практики и заедничко учење на европско ниво
Настани, конференции и семинари кои ги органзира
Претседателство на Советот
2. Взаемно учење,
подигање на свеста и
активности за
дисеминација

Обуки за стручњаци од областа на правото и политиките
Подготовка и публикување на прирачници, извештаи и
образовни материјали и мерки поврзани со информирање,
комуникациска и медиумска покриеност на иницијативите
финансирани од ЕаСИ
Информативни и комуникациски активности
Развој на информациски системи за размена и ширење на
информации за политиките и законодавството на пазарот
на трудот
Трошоците за работа на главните мрежи на ниво на ЕУ, чии
активности се поврзани со целите на потпрограмата
Прогрес и кои придонесуваат за остварување на тие цели
Изградба на капацитетите на националните администрации
и служби за поттикнување на географската мобилност и на
провајдерите на микрокредити

3. Други активности

Организирање на работни групи на национални
службеници за следење на примената на правото на
Унијата
Вмрежување и соработка помеѓу специјализираните тела и
други релевантни заинтересирани страни, национални,
регионални и локални тела, како и службите за
вработување на европско ниво
Финансирање на опсерваториите на европско ниво (пр.
Европската опсерваторија за вработување)
Размена на персонал помеѓу државните администрации

