Programul „Europa pentru cetățeni”

CERERE DE PROPUNERI – nr. EACEA-40/2017: Programul „Europa pentru cetățeni” –
granturi pentru acțiuni 2018

AVERTISMENT:
Rețineți că acordurile/deciziile standard de grant ale Agenției sunt, în prezent, în curs de revizuire ca
urmare a intrării în vigoare a noului Regulament financiar și a normelor sale de punere în aplicare în
2018. Din acest motiv , proiectele de acorduri/decizii de grant aferente prezentei cereri de propuneri
sunt furnizate ca exemplu și, în consecință, Agenția își rezervă dreptul de a face modificări și precizări
suplimentare sub rezerva adoptării textului final al Regulamentului financiar și a normelor de punere
în aplicare. În acest caz, Agenția va anunța modificările cât mai curând posibil și cel mai târziu
înaintea semnării acordurilor de grant sau a deciziilor de grant.
1. Introducere și obiective
Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) nr. 390/2014 al Consiliului de
instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 și pe programul anual
de lucru 2018 pentru programul „Europa pentru cetățeni”1. Programul „Europa pentru cetățeni”
cuprinde perioada 2014-2020. Obiectivele generale și specifice ale programului „Europa pentru
cetățeni” sunt enumerate la articolele 1 și 2 din regulament.
2. Acțiuni
Prezenta cerere de propuneri vizează următoarele componente și măsuri ale programului „Europa
pentru cetățeni”:
Componenta 1: Memoria europeană
-
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Proiecte privind Memoria europeană

C(2017) 5385 final
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Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
-

Înfrățirea între orașe

-

Rețele de orașe

-

Proiecte ale societății civile

3. Eligibilitate
Candidaturile trebuie să respecte pe deplin criteriile de eligibilitate comune tuturor componentelor
programului, astfel cum sunt prezentate mai jos, precum și criteriile de eligibilitate specifice
aplicabile fiecărei măsuri, după cum se detaliază în Ghidul programului.
Solicitanții (noțiunea de solicitanți se referă la solicitanți și parteneri) trebuie să fie organisme publice
sau organizații non-profit cu personalitate juridică.
Țări participante
Solicitanții trebuie să fie stabiliți într-una din țările participante la program. Cel puțin un stat membru
al UE trebuie să fie implicat în proiectele privind Memoria europeană și Înfrățirea între orașe și cel
puțin două state membre trebuie să fie implicate în Rețelele de orașe și în Proiecte ale societății
civile.
Țările eligibile din cadrul programului sunt:
- statele membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă,
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia,
Țările de Jos, Ungaria.
- Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia.
Pentru solicitanții britanici: Rețineți că trebuie respectate criteriile de eligibilitate pentru întreaga
durată a grantului. În cazul în care Regatul Unit se retrage din UE în perioada de derulare a grantului
fără a încheia un acord cu UE prin care să se asigure, în special, că solicitanții britanici continuă să fie
eligibili, veți înceta să primiți finanțare UE (chiar dacă veți continua să participați, după caz) sau va
trebui să părăsiți proiectul.
Țări potențial participante
Programul poate fi accesibil următoarelor categorii de țări, cu condiția ca acestea să fi semnat un
acord internațional cu Comisia Europeană privind participarea la programul „Europa pentru
cetățeni”:
a) țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile
generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări la programele
Uniunii stabilite în acordurile-cadru, în deciziile de asociere ale Consiliului sau în acordurile
similare respective;
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țările AELS care sunt părți contractante la Acordul privind SEE, în conformitate cu dispozițiile acestui
acord.
Informații privind semnarea acordurilor internaționale pentru participarea la programul „Europa
pentru cetățeni” vor fi furnizate la următoarea pagină web:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
4. Bugetul și durata proiectelor
Punerea în aplicare a prezentei cereri de propuneri se supune următoarelor condiții:
Disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru anul 2018, după adoptarea
bugetului pentru 2018 de către autoritatea bugetară sau dacă bugetul nu este adoptat, după cum
prevede sistemul doisprezecimilor provizorii.
Bugetul total alocat pentru prezenta cerere de propuneri este estimat la 16,3 milioane EUR:
-

Proiecte privind Memoria europeană

3,7 milioane EUR

-

Înfrățirea între orașe

4,6 milioane EUR

-

Rețele de orașe

4,5 milioane EUR

-

Proiecte ale societății civile

3,5 milioane EUR

Bugetul total alocat cererii de propuneri, precum și repartizarea sa, sunt orientative și pot fi
modificate sub rezerva unei modificări a programelor anuale de lucru „Europa pentru cetățeni”.
Solicitanții potențiali sunt invitați să consulte regulat programul anual de lucru „Europa pentru
cetățeni” și modificările aduse la acesta, publicate la:
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/official-documents/index_en.htm
în ceea ce privește bugetul disponibil pentru fiecare acțiune vizată de cerere.
Nivelul granturilor acordate, precum și durata proiectelor, variază în funcție de acțiune. Ghidul
programului „Europa pentru cetățeni” furnizează detalii în acest sens.

5. Termenul de depunere a cererilor
Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos expiră la ora 12.00, ora Bruxelles-ului.
-

Proiecte privind Memoria europeană

1 martie 2018

-

Înfrățirea între orașe

1 martie 2018 și 3 septembrie 2018

-

Rețele de orașe

1 martie 2018 și 3 septembrie 2018

-

Proiecte ale societății civile

1 martie 2018
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Perioadele de eligibilitate a proiectelor sunt detaliate în Ghidul programului „Europa pentru
cetățeni”.
Consultați Ghidul programului „Europa pentru cetățeni” pentru instrucțiuni detaliate privind
depunerea cererilor.
6. Notificarea și publicarea rezultatelor evaluării
Solicitanții ar trebui să fie informați individual cu privire la rezultatul procedurii de evaluare printr-o
scrisoare semnată de ordonator trimisă prin e-mail - cu confirmare de primire - în termen de cel mult
patru luni de la data limită de depunere a cererii. În cursul acestor patru luni au loc evaluarea și
selecția cererilor, urmate de adoptarea deciziei de atribuire. Numai după finalizarea acestor
proceduri, listele de proiecte selectate vor fi publicate pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en.
7. Informații complete
Condițiile detaliate ale acestei cereri de propuneri, inclusiv prioritățile, pot fi găsite în Ghidul
programului „Europa pentru cetățeni”, la următoarea adresă internet:
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Ghidul programului „Europa pentru cetățeni” face parte integrantă din cererea de propuneri, iar
condițiile de participare și de finanțare pe care le conține se aplică în întregime acestei cereri.
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