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afacerilor europene la nivel local. Până in prezent
sunt inscriși 3.500 de participanți din 92 de țări,

Curs online gratuit al
Comitetului Regiunilor –
Bugetul UE și finanțări
pentru regiuni și orașe

cursul urmând să se desfașoare în limba engleza,
pe platforma

FUN-MOOC, pentru o perioada de 6 săptamani,
până la 9 decembrie.
Subiectele sunt impărtite pe parcursul celor 6
săptămâni in următoarele capitole:
Capitolul 1: Rolul regiunilor si orașelor in afacerile
europene,
Capitolul 2: Cum lucrează bugetul UE,
Capitolul 3: Implementarea Fondurilor Structurale si
de Investitii Europene,
Capitolul 4: Planul de Investitii pentru Europa si
instrumentele Băncii Europene de Investiții,

Comitetul Regiunilor, in parteneriat cu
Banca Europeana pentru Investitii, Direcția
generală „Politica regională și urbană” și
Direcția generală „Buget” din cadrul Comisiei
Europene, a deschis pe 31 octombrie cursul
online/MOOC (Massive Open Online Course)
– „Bugetul UE si finanțări pentru regiuni
și orașe”.
Cursul este accesibil tuturor celor
interesați de Uniunea Europeana in general, cum
funcționează bugetul comunitar și posibilitățile
de finanțare la nivel local/regional, fiind proiectat
in special pentru cei care lucrează in domeniul

Capitolul 5: Alte programe ale UE relevante pentru
regiuni si orașe,
Capitolul 6: Dezbaterea cu privire la revizuirea la
jumatatea perioadei de parcurs a bugetului UE 20142020 si perspectivele post-2020.
Participarea la mai mult de 80% din curs da
posibilitatea obținerii unui „certificat de reușita”,
studiul necesar fiind de circa 1h/săptamană. O
dezbatere online cu experți va avea loc săptămanal,
după cum urmează:
:• Modul 1:, 4 noiembrie 2016, 13:00-14:15
• Modul 2, 10 noiembrie 2016, 13:00-14:15
• Modul 3: i, 18 noiembrie 2016, 13:00-14:15
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• Modul 4: , 25 noiembrie 2016, 13:00-14:15

Pe intregul parcurs al evenimentului, reprezentantii

• Modul 5, 2 decembrie 2016, 13:00-14:

AFIR vor acorda informatii privind accesarea

• Modul 6:, 9 decembrie 2016, 13:00-14:15

fondurilor

europene

nerambursabile

pentru

agricultura si dezvoltare rurala alocate Romaniei
Sursa: UNCJR

prin intermediul submasurilor de finantare din cadrul
PNDR 2020.

Conferința
„PNDR 2014-2020 –
Prezent și viitor” în cadrul
târgului internațional
INDAGRA

Publicul interesat sa primeasca informatii privind
accesarea fondurilor europene prin PNDR 2020 este
asteptat la standul AFIR, aflat in pavilionul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
(Platforma 12, Stand 12), partener de traditie al
INDAGRA.

La aceasta conferinta va participa si Agentia de Plati
si Interventie pentru Agricultura (APIA). Agentia va
fi reprezentata de catre Directorul General, Adrian
PINTEA, care va sustine o prezentare privind
Masurile de dezvoltare rurala PNDR 2014 – 2020
gestionate de APIA.
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
(AFIR) va participa in perioada 2 – 6 noiembrie

Targul international INDAGRA este cel mai mare si

2016 la

Targului

important eveniment agricol din Romania fiind

international de produse si echipamente in domeniul

organizat, organizat de catre ROMEXPO in

agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei –

parteneriat cu Camerele de Comert si Industrie din

INDAGRA 2016.

Romania sub Inaltul Patronaj al Presedintelui

cea de-a

XXI-a

editie

a

Totodata, vineri, 4 noiembrie 2016, incepand cu ora
12:00, in cadrul targului INDAGRA, in incinta
Complexului

Expozitional

ROMEXPO,

Romaniei.

Sursa: AFIR si APIA

sala

Eminescu se va desfasura conferinta cu titlul „PNDR
2014-2020 – Prezent si viitor”.
Agentia va fi reprezentata la conferinta de catre
directorul general, David Eugen Popescu, care va
prezenta

impactul

finantarilor

proiectelor

de

investitii acordate prin Programul National de
Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) si
dinamica depunerii proiectelor de investitii pentru
sesiunile 2015 si 2016.
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PNDR: Apelul pe s M 6.3 –
ferme mici se prelungește
până pe 15 decembrie

standard si contributie in natura aplicabile
investitiilor din cadrul sub-programului tematic
pomicol aferente sM4.1a.
Conform prevederilor PNDR 2014-2020, fisa
submasurii

4.1a

pomicole”

„Investitii

pentru

in

exploatatii

infiintarea/reconversia

plantatiilor si pentru infiintarea de pepiniere se
acorda sprijin sub forma costurilor standard si a
contributiei in natura.

Sprijinul se va acorda sub forma costurilor
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
(AFIR) a anuntat prelungirea sesiunii de depunere
a proiectelor pentru sM 6.3. „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici” din cadrul PNDR.
Noua data limita a proiectelor este 15 decembrie

standard si contributiei in natura doar pentru
operatiunile detaliate in fisa submasurii, sectiunea
„Sume aplicabile si rate de sprijin”, prezente si in
Cererea

de

Finantare

aferenta

Ghidului

Solicitantului pentru submasura 4.1a „Investitii in
exploatatii pomicole”.

2016.
Sursa: AFIR

Cheltuielile necesare implementarii proiectelor

PNDR: Informare privind
costurile standard si
contribuție în natura
aplicabile investițiilor din
cadrul sub-programului
tematic pomicol aferente
sM4.1a

care presupun lucrari tehnologice pregatitoare (ex.
defrisare,

desfundare,

nivelare)

si

de

infiintare/reconversie plantatii pomicole in cadrul
submasurii

4.1a

„Investitii

pomicole”,

efectuate

inainte

in
de

exploatatii
semnarea

Contractului de Finantare, dar dupa depunerea
Cererii de Finantare sunt eligibile si pot fi
decontate dupa contractare. Aceste cheltuieli vor
fi realizate in conformitate cu studiul de
fezabilitate/ proiectul tehnic de infiintare a
plantatiei depus si nu pot fi decontate daca
proiectul nu este contractat.

Cheltuielile

eligibile

inainte

de

semnarea

Contractului de Finantare, dar dupa depunerea
Cererii de Finantare, sunt doar cele pentru care
sprijinul se va acorda in baza costurilor standard
Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale
(AFIR) a publicat o informare privind costurile

simplificate si a contributiei in natura, prezente in
fisa submasurii si in Cererea de Finantare.
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In cazul contributiei in natura, pentru care nu a

din sectiunea „Sume aplicabile si rate de sprijin”

fost efectuata nicio plata in bani justificata prin

din fisa submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii

facturi sau documente cu valoare probanta

pomicole”

echivalenta, se va verifica realizarea de catre
beneficiar a investitiilor respective, efectuate in
regie proprie, cu solicitarea unor documente
justificative

pentru

demonstrarea

efectuarii

investitiilor doar daca este cazul, iar cuantumul se
va stabili pe baza valorilor din tabelul Costuri

Sprijin pentru măsurile de
informare privind politica
agricola comuna (PAC)
pentru anul 2017

standard si contributie in natura.

Costurile standard (operatiunile pentru care
sprijinul se acorda in baza acestora) nu reprezinta
un

instrument

de

stabilire

a

eligibilitatii

cheltuielilor ci de asigurare a rezonabilitatii
preturilor

si

implicit

de

simplificare

a

implementarii masurii.

Aceasta cerere de propuneri se refera la
finantarea,

Pentru operatiunile/actiunile eligibile mentionate
in fisa submasurii 4.1a „Investitii in exploatatii
pomicole”, altele decat pentru care sprijinul se
acorda in baza costurilor standard si contributiei
in natura, rezonabilitatea preturilor este asigurata,
dupa caz, prin: respectarea limitelor de preturi din
baza de date a AFIR;
•

prezentarea a doua oferte pentru bunuri si
servicii a caror valoare este mai mare de
15.000 Euro si o oferta pentru bunuri si
servicii a caror valoare este mai mica de
15.000 Euro.

In cazul operatiunilor pentru care sprijinul se
acorda in baza costurilor standard si contributiei
in natura, valoarea cheltuielilor eligibile este egala

din

creditele

bugetare

aferente

exercitiului financiar 2017, a unor actiuni de
informare. Masurile de informare au ca scop, in
special, sa ajute la explicarea, punerea in aplicare
si dezvoltarea PAC si sa sensibilizeze publicul in
privinta continutului si obiectivelor acesteia, sa
informeze fermierii si alte parti interesate care isi
desfasoara activitatea in zonele rurale si sa
promoveze modelul european de agricultura,
precum si sa-i ajute pe cetateni sa il inteleaga.
Status: ACTIV
Depunere pana la: 15.12.2016
Buget alocat: 3.500.000 euro
Obiectivele programului
Solicitanti eligibili

cu suma valorilor pentru fiecare operatiune in

Documentatie

parte, prezente in fisa submasurii.

Obiective
Consolidarea increderii in UE in randul tuturor

In cazul acestora se vor utiliza in cadrul Bugetului

cetatenilor, nu numai al fermierilor. Politica

Indicativ din cadrul Cererii de Finantare valorile

agricola comuna (PAC) este o politica pentru toti
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cetatenii din UE, iar beneficiile pe care le aduce

—

asigurarea unui venit

echitabil pentru

acestora trebuie sa fie clar demonstrate.

agricultorii din lantul agroalimentar pentru a
mentine viabilitatea productiei agricole europene

In cazul publicului larg – obiectivul este de a

si viitorul modelului de exploatatie agricola de tip

spori, in randul cetatenilor, gradul de cunoastere a

familial.

importantei sprijinului UE pentru agricultura si

Publicul-tinta

pentru dezvoltarea rurala prin intermediul PAC.

Publicul-tinta este reprezentat de publicul larg (in
special tinerii din zonele urbane) si/sau de

In cazul partilor interesate – obiectivul este de a

fermierii si de partile interesate care activeaza in

stabili un dialog cu partile interesate (in principal

zonele rurale.

fermieri si alte parti interesate care activeaza in

Mai exact:

zonele rurale) pentru a comunica pe tema PAC in

— elevii, profesorii si studentii: este necesara

circumscriptiile lor, precum si in randul publicului

utilizarea unor noi abordari pentru a stabili

larg

dialogul cu tinerii si pentru a creste gradul lor de

Tema

cunoastere a PAC si a contributiei pe care aceasta

Propunerea de masuri de informare trebuie sa

o are in multe domenii, precum provocarea

ilustreze modul in care contribuie PAC la

schimbarilor climatice, produsele alimentare,

realizarea prioritatilor politice ale Comisiei.

alegerea unei alimentatii sanatoase si de calitate ca
stil de viata, si in raport cu noul program al UE de

PAC este o politica pentru toti cetatenii europeni,

distribuire a laptelui, fructelor si legumelor in

pe care ii ajuta in nenumarate moduri. Este necesar

scoli care va intra in vigoare de la 1 august 2017;

ca propunerile sa acopere in mod specific

— publicul larg: concentrarea informatiilor asupra

contributia PAC la:

PAC ar pune un accent mai puternic pe

— stimularea crearii de locuri de munca, a

combaterea perceptiilor (cateodata gresite) legate

cresterii economice si a investitiilor in zonele

de agricultura europeana si pe rolul acesteia in

rurale si mentinerea unor comunitati rurale viabile

societate, nu pe continutul politicii. Totodata,

pe intreg teritoriul UE

trebuie sa se inteleaga mai bine contributia

— atingerea obiectivelor cadrului de politici UE

enorma a sectorului agroalimentar al UE la nivelul

privind clima si energia pentru 2030, in special in

intregii economii europene;

ceea ce priveste potentialul agriculturii si al

— partile interesate: ar trebui sa se asigure ca

silviculturii de a juca un rol in masurile menite sa

exista un grad mai mare de cunoastere a

reduca schimbarile climatice si sa asigure

contributiei PAC la sprijinirea cresterii economice

adaptarea la acestea;

a zonelor rurale, in special a IMM-urilor. Ar trebui

— productia agricola durabila care indeplineste

promovata

cele doua cerinte pereche de a asigura securitatea

programelor de dezvoltare rurala, prin care UE

alimentara si protectia mediului rural, inclusiv in

investeste aproape 100 de miliarde de euro in

ceea ce priveste calitatea si cantitatea apei;

perioada 2014-2020 pentru dezvoltarea zonelor

contributia

adusa

cu

ajutorul

rurale europene. Se va sublinia de asemenea
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sprijinul acordat practicilor de productie durabile

— societati (de exemplu, societati din domeniul

si altor masuri care vor ajuta la reducerea

comunicarii mass-media).

schimbarilor climatice si la adaptarea la acestea.

Persoanele juridice care au cu solicitantii o

Bugetul dispnibil

legatura juridica sau de capital care nu este

Cuantumul total al bugetului alocat pentru

limitata la masura de informare si nu este instituita

cofinantarea activitatilor este estimat la

doar pentru scopul punerii in aplicare a acesteia

3.500.000 EUR.

(de exemplu: membri ai unor retele, federatii,

Acest cuantum este conditionat de disponibilitatea

sindicate), pot participa la masura de informare in

creditelor prevazute in bugetul pentru 2017.

calitate de entitati afiliate si pot declara costurile

Comisia isi rezerva dreptul de a nu distribui toate

eligibile specificate la punctul 11.2.

fondurile disponibile.

Legaturile juridica si de capital nu ar trebui sa fie

Solicitanti eligibili

nici limitate la masura de informare, nici infiintate

Solicitantul (si entitatile sale afiliate, daca este

cu unicul scop al punerii in aplicare a acesteia.

cazul) trebuie sa fie o entitate juridica cu sediul

Aceasta

intr-un stat membru al UE.

independent de acordarea sau nu a grantului;

Entitatile care nu au personalitate juridica in

legatura ar trebui sa fi existat inainte de lansarea

temeiul legislatiei nationale aplicabile pot fi

cererii de propuneri si sa ramana valabila dupa

solicitanti eligibili, cu conditia ca reprezentantii

incheierea masurii de informare.

lor sa aiba capacitatea de a-si asuma obligatii

Legatura juridica si de capital care defineste

legale in numele acestora si de a oferi garantii

afilierea cuprinde trei notiuni:

pentru protectia intereselor financiare ale Uniunii

(a) Controlul, astfel cum este definit in Directiva

echivalente cu cele oferite de persoanele juridice

2013/34/UE a Parlamentului European si a

si sa demonstreze ca au capacitate financiara si

Consiliului ( 1 ) privind situatiile financiare

operationala echivalenta cu cea a persoanelor

anuale,

juridice.

rapoartele

Documentele justificative ar trebui furnizate

intreprinderi.

impreuna cu formularul de candidatura.

Entitatile afiliate unui beneficiar pot fi, prin

Persoanele fizice, precum si entitatile infiintate

urmare:

exclusiv in scopul punerii in aplicare a unei masuri

— entitati controlate direct sau indirect de

de informare in cadrul prezentei cereri de

beneficiar (filiale de nivel 1 sau societati-fiice).

propuneri, nu sunt solicitanti eligibili.

De asemenea, acestea pot fi entitati controlate de

Exemple de organizatii eligibile:

o entitate controlata de beneficiar (filiale de nivel

— organizatii nonprofit (private sau publice);

2 sau filiale ale unor filiale) si acelasi lucru este

— autoritati publice (nationale, regionale, locale);

valabil si pentru alte niveluri de control;

asociatii europene;

— entitati care controleaza direct sau indirect

— universitati— institutii de invatamant

beneficiarul (societati-mama). De asemenea,

— centre de cercetare

acestea pot fi entitati care controleaza o entitate

inseamna

situatiile
conexe

ca

legatura

financiare
ale

ar

exista

consolidate

anumitor

tipuri

si
de

care controleaza beneficiarul
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— entitati sub acelasi control direct sau indirect ca

sau delegati ai beneficiarului pentru serviciile

si beneficiarul (societati-surori).

publice;

(b) Calitatea de membru, mai precis: beneficiarul

— entitatile care beneficiaza de sprijin financiar

este definit din punct de vedere juridic drept, de

din partea beneficiarului;

exemplu, o retea, o federatie, o asociatie la care

— entitatile care coopereaza in mod regulat cu

participa si entitatile afiliate propuse sau

beneficiarul pe baza unui memorandum de

beneficiarul participa la aceeasi entitate (de

intelegere sau care detin in comun cu acesta

exemplu, retea, federatie, asociatie) ca si entitatile

anumite active;

afiliate propuse.

— entitatile care au semnat un acord de consortiu

(c) Cazul special al organismelor publice si al

in temeiul acordului de grant;

entitatilor publice

— entitatile care au semnat un acord de cooperare

Entitatile publice si organismele publice (entitati

pentru proiecte de infratire.

infiintate in conformitate cu legislatia nationala,

In cazul in care la masura de informare participa

europeana sau internationala) nu sunt intotdeauna

entitati afiliate, propunerea trebuie:

considerate

— sa identifice aceste entitati afiliate in

entitati

afiliate

(de

exemplu,

universitatile de stat sau centrele de cercetare

formularul de candidatura;

publice).

— sa contina acordurile scrise ale entitatilor

Notiunea de afiliere in sfera publica vizeaza:

afiliate;

— diferitele niveluri ale structurii administrative

— sa prezinte documentele justificative care

in cazul administrarii descentralizate [de exemplu,

permit

ministerele nationale, regionale sau locale (in

eligibilitate si a criteriilor privind neexcluderea.

cazul unei entitati juridice separate) pot fi

Entitatile fara personalitate juridica ar trebui sa

considerate ca fiind afiliate statului]

prezinte documentele enumerate mai sus. In cazul

— un organism public infiintat de o autoritate

in care documentele mentionate mai sus nu pot fi

publica pentru un anumit scop administrativ si

furnizate, acestea trebuie sustinute prin orice alt

care este supravegheat de catre autoritatea publica

document considerat relevant.

respectiva. Aceasta conditie trebuie verificata pe

In plus, entitatile trebuie sa furnizeze un document

baza statutului sau a altor acte de infiintare a

care sa certifice faptul ca reprezentantii lor legali

organismului public respectiv. Aceasta nu implica

au capacitatea de a-si asuma obligatii juridice in

neaparat faptul ca organismul public este finantat,

numele lor.

integral sau partial, din bugetul public (de

Activitati eligibile si perioada de punere in

exemplu, scolile nationale afiliate statului).

aplicare

Urmatoarele nu sunt entitati afiliate unui

propuneri

beneficiar:

Activitatile eligibile sunt cele necesare pentru a

— entitatile care au incheiat un contract sau un

executa masura de informare si pentru a obtine

contract de subcontractare (achizitii publice) cu

rezultatele avute in vedere, in conformitate cu

beneficiarul, care actioneaza drept concesionari

obiectivele, tema si publicul-tinta mentionate la

verificarea

in

respectarii

cadrul

criteriilor

prezentei

cereri

de

de

punctul 2 din prezenta cerere de propuneri.
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A. Masurile de informare ar trebui puse in

care se afla intr-una dintre situatiile descrise mai

aplicare:

jos:

—

la

nivel

multiregional

national;

(a) operatorul economic este in stare de faliment,

— la nivel european (cu impact in mai multe state

in situatie de insolventa sau de lichidare, activele

membre).

sale sunt administrate de un lichidator sau de o

B. Masurile de informare ar trebui sa includa una

instanta, se afla in stare de concordat preventiv, de

sau mai multe activitati si instrumente cu caracter

suspendare a activitatii sau in orice alta situatie

inovator in scopul de a atinge obiectivele, de a

similara care rezulta in urma unei proceduri

trata temele si de a ajunge la publicul-tinta, asa

similare

cum se prevede in masura in cauza, in

reglementarile nationale;

conformitate cu punctul 2 din prezenta cerere de

(b) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau

propuneri.

printr-o decizie administrativa definitiva ca

C. Nu sunt eligibile urmatoarele activitati:

operatorul economic nu si-a respectat obligatiile

— masurile obligatorii prevazute de legislatie;

de plata a impozitelor sau a contributiilor la

— masurile care beneficiaza de o finantare din

asigurarile sociale in conformitate cu dreptul tarii

partea Uniunii Europene acordata din alta linie

in care acesta este stabilit sau cu cel al tarii in care

bugetara;

se afla autoritatea contractanta sau cu cel al tarii in

— adunarile generale sau reuniunile statutare;

care

— activitatile puse in aplicare la nivel local.

(c) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau

D. Perioada orientativa de punere in aplicare a

printr-o decizie administrativa definitiva ca

masurilor de informare

operatorul economic se face vinovat de abatere

— 1 mai 2017-30 aprilie 2018.

profesionala grava deoarece a incalcat legile sau

E. Rezultate/Efecte preconizate

regulamentele sau standardele etice ale profesiei

Activitatile din cadrul unei masuri de informare

din care face parte operatorul economic sau

trebuie sa obtina rezultate concrete pe durata

deoarece se face vinovat de orice conduita abuziva

masurii in cauza. Masurile de informare trebuie sa

care ii afecteaza credibilitatea profesionala, atunci

identifice rezultatele relevante in etapa de

cand aceasta conduita tradeaza o intentie

depunere a cererii (a se vedea formularul de

frauduloasa sau o neglijenta grava, inclusiv, in

candidatura 3).

special, oricare dintre urmatoarele:

Propunerea trebuie sa cuprinda o lista a

(i) falsificarea cu intentia de a frauda sau din

indicatorilor

neglijenta

relevanti

sau

(calitativi/cantitativi)

prevazute

se

a

in

legislatia

executa

informatiilor

sau

in

contractul;

necesare

pentru

pentru a putea masura rezultatele/ efectele

verificarea absentei motivelor de excludere sau a

preconizate ale masurii de informare (a se vedea

indeplinirii criteriilor de selectie sau in executarea

formularul de candidatura 3).

unui contract;

Excludere de la participare

(ii) incheierea unui acord cu alti operatori

1. Vor fi exclusi de la participarea la cererea de

economici in vederea denaturarii concurentei;

propuneri solicitantii, inclusiv entitatile afiliate,

(iii)

incalcarea

drepturilor

de

proprietate

intelectuala;
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(iv)

tentativa

de

influentare

a

procesului

(vi) exploatarea prin munca a copiilor sau alte

decizional al autoritatii contractante pe durata

forme de trafic de persoane, astfel cum sunt

procedurii de achizitii;

definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a

(v) tentativa de a obtine informatii confidentiale

Parlamentului European si a Consiliului ( 6 );

care i-ar putea conferi avantaje necuvenite in

(e) operatorul economic prezinta deficiente grave

cadrul procedurii de achizitii;

in respectarea principalelor obligatii in executarea

(d) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva ca

unui contract finantat din bugetul Uniunii, ceea ce

operatorul economic se face vinovat de oricare

a dus la rezilierea anticipata a acestuia sau la

dintre urmatoarele:

aplicarea de clauze penale sau de alte sanctiuni

(i) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia

contractuale sau care au fost descoperite in urma

privind protejarea intereselor financiare ale

verificarilor,

Comunitatilor Europene, redactata in baza Actului

ordonator de credite, ale OLAF sau ale Curtii de

Consiliului din 26 iulie 1995;

Conturi;

(ii) coruptie, asa cum este definita la articolul 3 din

(f) s-a stabilit printr-o hotarare definitiva sau

Conventia privind lupta impotriva coruptiei care

printr-o decizie administrativa definitiva ca

implica functionari ai Comunitatilor Europene sau

operatorul economic a comis o abatere in sensul

functionari ai statelor membre ale Uniunii

articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE,

Europene, redactata in baza Actului Consiliului

Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului ( 1 ). Aceleasi

din 26 mai 1997, si la articolul 2 alineatul (1) din

criterii de excludere de la participare se aplica si

Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului ( 2 ),

entitatilor afiliate.

precum si coruptie asa cum este definita in dreptul

2. In absenta unei hotarari definitive sau, dupa caz,

tarii in care se afla autoritatea contractanta sau al

a unei decizii administrative definitive in cazurile

tarii in care este stabilit operatorul economic sau

mentionate la alineatul (1) literele (c), (d) si (f) sau

al tarii in care se executa contractul;

in cazul mentionat la alineatul (1) litera (e),

(iii) participarea la o organizatie criminala, astfel

autoritatea contractanta exclude un operator

cum este definita la articolul 2 din Decizia-cadru

economic pe baza unei incadrari juridice

2008/841/JAI a Consiliului ( 3 );

preliminare a unui comportament mentionat la

(iv) spalare de bani sau finantarea terorismului,

literele respective, tinand cont de faptele stabilite

astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva

sau de alte constatari incluse in recomandarea

2005/60/CE a Parlamentului European si a

comitetului mentionat la articolul 108 din RF.

Consiliului ( 4 );

Incadrarea preliminara mentionata la primul

(v) infractiuni aferente terorismului sau infractiuni

paragraf nu aduce atingere evaluarii conduitei

legate de activitati teroriste, astfel cum sunt

operatorului

definite la articolul 1, respectiv la articolul 3 din

autoritatile competente ale statelor membre in

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului ( 5 ),

temeiul dreptului intern. Autoritatea contractanta

sau instigare, complicitate sau tentativa de a

isi revizuieste fara intarziere decizia de a exclude

savarsi astfel de infractiuni, in sensul articolului 4

operatorul economic si/sau de a impune o

din respectiva decizie;

sanctiune financiara impotriva acestuia, in urma

auditurilor

economic

si

in

anchetelor

cauza

de

unui

catre
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notificarii unei hotarari definitive sau a unei

— rambursarea în proportie de 60 % a costurilor

decizii administrative definitive. In cazurile in

eligibile

care

decizia

— o contributie forfetara echivalenta cu 7 % din

administrativa definitiva nu stabileste durata

costurile directe eligibile pentru acoperirea

excluderii, autoritatea contractanta stabileste

costurilor

aceasta durata pe baza faptelor stabilite si a

administrative generale ale beneficiarului care pot

constatarilor si tinand cont de recomandarea

fi considerate imputabile masurii de informare.

comitetului mentionat la articolul 108.

In cazul organizatiilor care beneficiaza de un grant

In cazul in care o astfel de hotarare definitiva sau

de functionare pentru perioada de executare a

decizie administrativa definitiva stabileste ca

masurii de informare, costurile indirecte nu sunt

operatorul

eligibile.

hotararea

definitiva

economic

nu

este

sau

vinovat

de

suportate

indirecte,

reprezentand

efectiv;

costurile

comportamentul care face obiectul incadrarii

Acelasi lucru este valabil pentru costurile cu

juridice preliminare pe baza careia a fost exclus,

personalul care fac deja obiectul unui grant de

autoritatea contractanta pune capat fara intarziere

functionare.

excluderii respective si/sau ramburseaza, dupa

Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetara

caz, orice sanctiune financiara impusa.

pentru costurile indirecte) va fi de minimum 70

Printre faptele si constatarile mentionate la primul

000 EUR si de maximum 500 000 EUR.

paragraf se numara mai ales:

Propunerile trebuie depuse utilizand formularul

(a) fapte stabilite in cadrul auditurilor sau

corect, completat in mod corespunzator, datat,

anchetelor realizate de Curtea de Conturi sau de

indicand un buget echilibrat (venituri/cheltuieli)

OLAF, in cadrul unui audit intern sau in cadrul

si semnat de persoana autorizata sa isi asume, in

oricaror altor verificari, audituri sau controale

numele solicitantului, angajamente cu forta

efectuate sub responsabilitatea ordonatorului de

juridica obligatorie.

credite;

Propunerile trebuie trimise la adresa urmatoare:

(b) decizii administrative care nu sunt definitive si

European Commission Unit AGRI. E.

care pot include masuri disciplinare luate de

Call for proposals 2016/C 401/09

organismul

To the attention of Head of Unit

de

supraveghere

competent

responsabil de verificarea aplicarii standardelor de

L130 4/149

etica profesionala;

1049 Bruxelles/Brussel

(c) deciziile BCE, ale BEI, ale Fondului european

BELGIQUE/BELGIË

de investitii sau ale organizatiilor internationale;

– prin posta, data depunerii fiind indicata de

(d) deciziile Comisiei privind incalcarea normelor

stampila postei;

Uniunii in materie de concurenta sau deciziile

– prin serviciu de curierat, data depunerii fiind

unei autoritati nationale competente privind

considerata data chitantei emise de serviciul de

incalcarea dreptului Uniunii sau a celui intern in

curierat.

materie de concurenta.

Data limita pentru depunerea copiei in format

Finantarea trebuie sa ia forma unei finantari

electronic este 15 decembrie 2016.

mixte formate din:
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In cazul in care aveti intrebari cu privire la

Solicitanti eligibili

procedura, le puteti transmite prin e-mail la

Documentatie

adresa: agri-grants@ec.europa.eu.

Axa

Data

limita

prioritara,

prioritatea

de

investitii,

pentru

obiectivele

transmiterea intrebarilor este 29 noiembrie

operational

2016, ora 24.00.

Axa prioritara 4– Incluziunea sociala si

DOCUMENTATIE

combaterea saraciei

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Obiectivul tematic 9:Promovarea incluziunii

Website-ul programului

sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme

Ghidul programului

de discriminare;

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Europa.eu

Prioritatea

specifice

de

ale

investitii

programului

9.IV: Cresterea

accesului la servicii accesibile, durabile si de
inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si

S-a lansat apelul de
proiecte pentru formare in
domeniul medical

servicii sociale de interes general;
Obiectivul specific 4.8: Imbunatatirea nivelului
de competente al profesionistilor din sectorul
medical.
Rezultat asteptat
Principalul rezultat asteptat prin sprijinul
financiar acordat in cadrul prezentului apel de
proiecte este:
Nivel

de

competente

imbunatatit

al

profesionistilor din sistemul de medical
Tipuri de activitati sprijinite
Tipuri de activitati eligibile care pot fi sprijinite
Ministerul Fondurilor Europene lansat

in contextul prezentului ghid al solicitantului –

apelul de proiecte destinat formarii in domeniul

conditii specifice

medical: „Formarea personalului implicat in

Tipurile de activitati eligibile care vor fi

implementarea

de

finantate in contextul acestui apel de proiecte

sanatate” in cadrul Programului Operational

sunt cele care vizeaza acordarea de sprijin

Capital Uman (POCU) 2014-2020.

pentru

programelor

prioritare

cresterea

personalului

capacitatii

implicat

in

tehnice

a

implementarea

Status: Activ

programelor prioritare de sanatate la nivel

Depunere: 16.12.2016

national si local (nivel regional si local) prin

Buget total: 64,74 milioane de euro

furnizarea de programe de formare, participare

Obiectivele programului

la schimburi de experienta/schimburi de bune
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practici, inclusiv in contextul actiunilor de

unui/ unor standard(e) profesional(a) ca suport

cooperare transnationale.

pentru noi calificari/ specializari, necesare in

Astfel, in functie de nevoile persoanelor din

domeniul medical, relevante obiectivelor vizate

grupul tinta, propunerile de proiecte vor include

de prezentul ghid. Dezvoltarea noilor programe

urmatoarele activitati:

de formare este eligibila inclusiv pentru

Activitatea 1: Furnizarea programelor de

situatiile in care formarea profesionala vizeaza

formare profesionala specificapentru personalul

calificari noi, nereglementate in Romania,

medical implicat in implementarea programelor

dezvoltate in spa tiul occidental;

prioritare la nivel national si local (nivel

Sub-activitatea

regional, judetean) de sanatate.
Sub-activitatea
programelor

de

specifica pentru

formare
personalul

3: Dezvoltarea

de

module de formare in domeniile prioritare de
1: Derularea

sanatate pe platforme de e-learning pentru

profesionala

schimburile

implicat

de

cunostinte. Achizitia

sau

in

dezvoltarea de noi platforme de e-learning nu

domeniile prioritare de sanatate identificate in

este eligibila spre finantare in cadrul acestui

acest ghid (nivel national, nivel regional,

apel de propuneri de proiecte.

judetean si local) inclusiv sisteme de simulare a

In acceptiunea prezentului ghid al

unor activitati clinice in domeniile prioritare,

solicitantului, sunt eligibile EXCLUSIV (sub

daca este cazul.

rezerva eligibilitatii) programele de formare

NB. Facilitarea accesului institutiilor medicale

specifica din domeniile programelor prioritare

la echipamentele structurilor de diagnostic si

de sanatate (sub activitatea 1), respectiv cele

cercetare din centrele universitare de referinta:

aferente urmatoarelor domenii:

acces

1. Sanatatea femeii si copilului

la

infrastructura/

laboratoare/

echipamente (inclusiv instruire)/ baze de date,

1.a. Mortalitate infantila si risc de deces

se realizeaza in baza unui parteneriat cu

neonatal

institutia medicala

1.b. Malformatii congenitale si boli genetice

Programele de formare vor cuprinde sesiuni

2.

teoretice si practice.

cardiovasculare

Sub-activitatea
2: Actualizarea

Boli

netransmisibile

majore2.a.

Boli

2.b. Cancer

programelor

existente,

a

2.c. Diabet zaharat

ghidurilor de practica, a procedurilor precum si

2.d. Bolile respiratorii

dezvoltarea si furnizarea de programe noi de

2.e. Boli endocrine/disfunctii tiroidiene

formare profesionala aferente programelor

2. f. Boli pulmonare cronice

prioritare

in

2.g. Boala cronica de rinichi

domeniul

medical

domeniul,
din

programe de formare

necesare

pentru

Romania.

Noile

3. Boli transmisibile

pot viza inclusiv

includerea in Codul Ocupatiilor din Romania a
12

3.a. Boli infectioase transmisibile prioritare

• Participare la programe de formare, congrese,

(tuberculoza;

workshop uri in domeniile prioritare de

HIV/SIDA,

hepatite

virale

cronice B si C )

sanatate;

4 . Sanatate mintala

• Efectuarea de stagii practice

5. Boli rare (inclusiv genetica medicala)

Aceasta activitate se poate derula si in afara

NB. In cadrul prezentului apel de proiecte, este

zonei vizate de proiect, dar pe teritoriul Uniunii

obligatorie derularea sub-activitatii 1 (element

Europene.

de eligibilitate proiect)

NB Ponderea cheltuielilor privind schimburi de

NB. In cadrul prezentului apel de proiecte,

experienta/ schimburi de bune practici, inclusiv

formarea profesionala in regim e-learning nu

in

poate depasi 1% din numarul total al orelor de

transnationale in bugetul proiectului nu va

formare, realizate la nivel de proiect

depasi 15% din totalul cheltuielilor eligibile.

NB. Pentru a fi eligibile, sub-activitatile 1 si 2

Teme secundare FSE

aferente acestei activitati trebuie sa contribuie la

In cadrul Axei Prioritare 4/ PI 9.iv sunt vizate

formare profesionala specifica a personalului

temele secundare prezentate in tabelul de mai

medical implicat in implementarea programelor

jos.

prioritare de sanatate.

Propunerile de proiecte vor trebui sa evidentieze

NB. Programele de formare profesionala

in sectiunea relevanta a cererii de finantare

derulate in contextul sub-activitatii 1 trebuie sa

(”Tema secundara vizata”) in ce consta

fie creditate cu puncte EMC (Educatie Medicala

contributia proiectului la o anumita tema

Continua – conform Deciziei nr. 67 din

secundara,

09/12/2005 privind stabilirea sistemului de

respectivelor masuri.

credite de educatie medicala continua) de

Atentie! Alocarile din tabelul de mai jos

organisme cu rol de reglementare a profesiilor

reprezinta alocari indicative la nivelul Axei

din domeniul medical respectiv.

Prioritare 4. Prin urmare, in cadrul propunerii de

Activitatea 2: Participarea persoanelor din

proiect se vor evidentia sumele calculate pentru

grupul tinta la schimburi de experienta/

masurile care vizeaza teme secundare relevante

schimburi de bune practici, inclusiv in contextul

pentru proiect.

actiunilor de cooperare transnationale

In dezvoltarea cererii de finantare, prin anumite

Aceasta activitate urmareste imbunatatirea

activitati, veti viza cel putin o tema secundara

cadrului metodologic si a competentelor tehnice

dintre cele aferente axei prioritare. Pentru

a specialistilor din domeniul medical, cresterea

respectiva tema secundara veti indica sume in

gradului de implicare a specialistilor români in

buget care sa reprezinte minim procentul indicat

initiativele europene de schimb de informatii.

in tabel calculat la totalul cheltuielilor eligibile

In cadrul acestei activitati se vor finanta:

ale proiectului.

contextul

actiunilor

precum

si

de

costul

cooperare

estimat

al

Aspecte privind inovarea sociala
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Inovarea sociala presupune dezvoltarea de idei,

Ministerul Sanatatii in parteneriat cu actori

servicii si modele prin care pot fi mai bine

relevanti 7(alte autoritati publice, universitati,

abordate provocarile sociale, cu participarea

ONG-uri relevante)

actorilor publici si privati, inclusiv a societatii

Autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile

civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor

de sanatate publica, institutele si institutiile

sociale6.

medicale)

Programul

Uman

Autoritati publice (inclusiv cei din autoritatile

promoveaza inovarea sociala, in special cu

de sanatate publica, institutele si institutiile

scopul de a testa, si, eventual, a implementa la

medicale) in parteneriat cu actori relevanti (alte

scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau

autoritati

regional, pentru a aborda provocarile sociale.

relevante)

In procesul de selectie se acorda punctaj

In contextul prezentului apel de proiecte prin

suplimentar proiectelor care propun teme

autoritati publice se intelege autoritati ale

secundare.

sistemului de sanatate publica8, respectiv:

Teme orizontale

Ministerul Sanatatii, organ de specialitate al

In cadrul proiectului solicitantii vor evidentia,

administratiei publice centrale, cu personalitate

in sectiunea relevanta din cadrul aplicatiei

juridica, in subordinea Guvernului;

electronice, contributia proiectului la temele

Alte institutii care desfasoara activitati in

orizontale stabilite prin POCU 2014-2020. Prin

domeniul sanatatii publice la nivel national,

activitatile propuse in cadrul proiectului va

regional, judetean sau local;

trebui sa asigurati contributia la cel putin una

Spitalele publice din reteaua autoritatilor

din temele orizontale egalitatea de sanse si non-

administratiei publice locale;

discriminarea, respectiv dezvoltarea durabila.

Directiile de sanatate publica judetene si a

In acest sens solicitantii pot avea in vedere

municipiului Bucuresti;

Ghidurile privind integrarea temelor orizontale

Directii

in cadrul proiectelor finantate din Fondurile

ministerelor si institutiilor cu retea sanitara

Europene Structurale si de Investitii 2014-2020:

proprie,

• Partea I Egalitatea de sanse si de tratament

deconcentrate ale Ministerului Sanatatii;

• Partea a II-a Dezvoltarea durabila

Institutele sau centrele de sanatate publica ca

In procesul de selectie se acorda punctaj

institutii publice regionale sau nationale, cu

suplimentar

personalitate

instrumente

Operational

proiectelor
concrete

Capital

care
pentru

propun
asigurarea

publice,

de

care

universitati,

sanatate

publica

colaboreaza

juridica,

in

cu

ONG-uri

in

cadrul

unitatile

subordinea

Ministerului Sanatatii;

implementarii principiului dezvoltarii durabile,

Institutiile si structurile de specialitate ale

egalitatii de sanse, non discriminare.

Ministerului Sanatatii, care desfasoara activitati

Tipuri de solicitanti eligibili/ parteneri eligibili

in domeniul sanatatii publice la nivel national,

Ministerul Sanatatii

regional, judetean si local, cu personalitate
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juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau

relatii contractuale cu Casa de Asigurari de

sub autoritatea Ministerului Sanata tii, cu

Sanatate

exceptia CNAS si a caselor de asigurari de

NB In cadrul prezentului apel de proiecte vor fi

sanatate.

finantate proiecte

Perioada de implementarea a proiectelor

(element de eligibilitate proiect). In acceptiunea

Perioada maxima de implementare a proiectului

prezentului ghid al solicitantului – conditii

este de 36 de luni.

specifice, proiect cu acoperire nationala este cel

NB Tintele anuale obligatorii:

care indeplineste CUMULATIV pentru grupul

In cadrul proiectelor cu o durata de 36 de luni,

tinta vizat de proiect urmatoarele conditii:

se va avea in vedere realizarea a cel pu tin 20%

90% din totalul grupului tinta trebuie sa fie

dintre indicatori in primele 12 luni de

localizat in regiunea mai putin dezvoltate

implementare si câte 50% in lunile 13-24 si 30%

(Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,

in lunile 25-36.

Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia);

Grup tinta

10% din totalul grupului tinta trebuie sa fie

In cadrul prezentului apel de proiecte, grupul

localizat in regiunea dezvoltata – Bucuresti-

tinta cuprinde specialistii implicati in furnizarea

Ilfov.

de servicii medicale, dupa cum urmeaza:

Prin localizarea grupului tinta va fi interpretata

A) Personal din institutii publice implicat in

dupa cum urmeaza:

implementarea

Pentru grupul tinta punctul A) Personal din

programelor

prioritare

de

cu

acoperire

nationala

sanatate

institutii publice implicat in implementarea

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul tinta

programelor prioritare de sanatate (1.7. Grup

Personal din institutii publice implicat in

tinta), locul unde se afla institutia publica de

implementarea
sanatate

vizat

indeplineasca

programelor
prin

proiect

CUMULATIV

prioritare

de

sanatate cu care are incheiat un contract de

trebuie

sa

munca

urmatoarele

(perioada

determinata

sau

nedeterminata).

conditii:

Pentru grupul tinta punctul B) Medicii de

sa fie angajate intr-o institutie publica care ofera

familie implicati in furnizarea de servicii

servicii medicale/ de sanatate publica (ex. spital

medicale

public, autoritate de sanatate publica, institut

programelor prioritare de sanatate aflati in

sau institutie medicala)

relatii contractuale cu Casa de Asigurari de

personalul sa fie implicat intr-unul dintre

Sanatate

domeniile programelor prioritare de sanatate la

cabinetului medical al medicului de familie.

nivel national, regional, judetean si local.

Atentie! Proiectele care nu vor avea acoperire

B) Medicii de familie implicati in furnizarea de

nationala in sensul mentionat mai sus nu sunt

servicii medicale intr-unul dintre domeniile

eligibile in cadrul acestui apel de proiecte.

intr-unul

(1.7.

Grup

dintre

tinta),

domeniile

localizarea

programelor prioritare de sanatate aflati in
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Atentie! Locul de derulare a activitatilor

Sud-Est

proiectului (de exemplu formarea profesionala

disponibila este de 57 819 123.53 euro, din care

specifica, sediul proiectului etc.) nu va fi luat ca

contributia UE este de 49 146 255.00 euro

reper in asocierea cheltuielilor cu regiunea de

(corespunzând unei contributii UE de 85%), iar

dezvoltare aferenta.

contributia nationala este de 8 672 868.53 euro

NB. Nu se vor considera dubla finantare

(corespunzând unei contributii nationale de

situatiile in care o persoana din grupul tinta (ex.

15%);

medici de familie) beneficiaza de programe de

pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov),

formare in domenii diferite (ex. hepatite

suma totala disponibila este de 6 927 935.29

infectioase,

euro, din care contributia UE este de 5 542

tuberculoza;

HIV/SIDA,

boli

si

Sud-Muntenia),

suma

totala

pulmonare cronice etc.) in proiecte diferite.

348.23 euro (corespunzând unei contributii UE

Minimul obligatoriu pentru grupul tinta vizat de

de 80%), iar contributia nationala este de 1 385

proiect (element de eligibilitate proiect)

587.06 euro (corespunzând unei contributii

Pentru proiectele implementate in regiunile mai

nationale de 20%).

putin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru

Pentru

grupul tinta persoane care vor beneficia de

prezentului

cursuri de formare / schimb de bune practici

nerambursabila

(indicatorul de realizare 4S55) este de 360

nationala se va realiza in baza unei pro-rata la

persoane.

nivel de cheltuieli aferente proiectului (pentru

Pentru proiectele implementate in regiunea

regiunea dezvoltata – 10,7% din total asistenta

dezvoltata

financiara

(Bucuresti-Ilfov),

minimul

proiectele

finantate

ghid,

in

asistenta

solicitata

nerambursabila/

si

contextul
financiara
contributia

contributia

obligatoriu pentru grupul tinta persoane care vor

nationala, iar pentru regiunile mai putin

beneficia de cursuri de formare / schimb de

dezvoltate – 89,3% din total asistenta financiara

bune practici (indicatorul de realizare 4S55)

nerambursabila/ contributia nationala), dupa

este 40 persoane.

cum urmeaza:

Alocarea financiara stabilita pentru apelul de

Valoarea maxima a proiectului, rata de

proiecte

cofinantare

In cadrul prezentului apel de proiecte lansat in

Cursul de schimb care va fi utilizat pentru

contextul Axei Prioritare 4, PI 9.iv, OS 4.8 din

stabilirea acestei valori este cursul Info euro

cadrul Programului Operational Capital Uman

aferent lunii octombrie 2016.

2014-2020, bugetul alocat este de 64 747

Valoarea a proiectului

058.82 euro (contributia UE + contributia

Grupul tinta minim stabilit este de 400 de

nationala) la nivelul categoriilor de regiuni dupa

persoane.

cum urmeaza:

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de

pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est,

1.200.000 euro

Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru,
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Valoarea maxima eligibila a unui proiect este de

Indicatori specifici de program – CAPITOLUL

3.000.000 euro.

1. Informatii despre apelul de proiecte.

ATENTIE: Bugetul proiectului dumneavoastra

3. depasesc valoarea maxima a proiectului

va fi exprimat doar in lei.

conform sectiunii 1.10.1. Valoarea maxima si

Cererile de finantare care prezinta buget

minima a proiectului, rata de cofinantare –

calculat in euro vor fi respinse.

CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de

Contributia nationala (cofinantarea publica si

proiecte.

cofinantarea proprie)

4. nu prevad sub-activitatea 1 ca activitate

Contributia eligibila minima a solicitantului/

principala in proiect, nu vizeaza ca domeniu al

partenerului reprezinta procentul din valoarea

formarii profesionale specifice (sub-activitatea

totala eligibila a proiectului propus, care va fi

1) cel putin unul dintre domeniile prioritate ale

suportat de solicitant/ partener.

programelor prioritare de sanatate, respectiv

Valoarea

cofinantarii

proprii

a

cele aferente urmatoarelor domenii: Sanatatea

solicitantului/parteneriatului pentru proiect se

femeii si copilului, boli netransmisibile majore,

stabileste in functie de tipul entitatii care are

boli transmisibile, Sanatate mintala, Boli rare

calitatea de solicitant sau, dupa caz, in functie

(inclusiv genetica medicala).

de tipul fiecarei entitati care are calitatea de

5. Nu indeplineste cerintele pentru a fi

partener, dupa cum urmeaza:

considerat un proiect cu acoperire nationala

Eligibilitatea solicitantului/partenerilor

(90% din totalul grupului tinta sa fie aferent

Se va avea in vedere capitolul relevant din

regiunilor mai putin dezvoltate si 10% din

Orientari privind accesarea finantarilor in

totalul grupului tinta sa fie aferent regiunii

cadrul POCU 2014-2020.

dezvoltate).

Conditii generale

Lista cheltuielilor eligibile poate fi consultata in

Se va avea in vedere capitolul relevant din

ghid.

Orientari privind accesarea finantarilor in

Proiectele se depun prin sistemul informatic

cadrul POCU 2014-2020.

MySMIS 2014, incepand cu 17 octombrie 2016

Conditii specifice

ora 15:00, pana la data de 16 decembrie 2016,

Nu sunt eligibile proiectele care:

ora 16:00.

1. nu prevad minimul obligatoriu pentru grupul

Pentru a beneficia de consultanta pentru

tinta conform sectiunii 1.7. Grup tinta –

depunerea

CAPITOLUL 1. Informatii despre apelul de

completati acest formular.

proiecte.

proiectelor

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

2. nu prevad tintele minime obligatorii pentru
fiecare dintre indicatorii de realizare si de
rezultat

imediat

conform

sectiunii

1.8.
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Cerere de propuneri de
proiecte 2017, Programul
european Orizont 2020 –
Ințelegerea Europei,
promovarea spațiului public si
cultural european

trebuie sa vizeze reconcilierea si comemorarea si
sa identifice fracturile puternice sau divergentele
in discursurile istorice si diferitele tipuri de
reprezentari care ar putea sa creeze dificultati in
intelegerea si aplanarea conflictelor trecutului. Pot
fi acoperite si urmatoarele aspecte specifice: 1)
educatia formala, curricula si predarea; 2)

Comisia Europeana a deschis cererea de

societatea civila, educatia informala si discursurile

propuneri

politice – actiune de inovare si cercetare (RIA), 2

de

proiecte

2017

„Intelegerea

Europei – promovarea spatiului public si

date de depunere a aplicatiilor;

cultural european” din cadrul Programului

CULT-COOP-03-2017: „Alfabetizarea culturala a
tinerei generatii din Europa”; cercetarile trebuie sa

„Orizont 2020”.

fie orientate spre una dintre directiile urmatoare:

Status: ACTIV
Depunere pana la: 2.02/13.10.2017
Buget: 50.000.000 euro

1) promovarea alfabetizarii culturale prin educatia
formala, 2) rolul educatiei non-formale si
informale si a altor factori in dezvoltarea
alfabetizarii culturale – actiune de inovare si
cercetare (RIA), 2 date de depunere a aplicatiilor;
CULT-COOP-04-2017: „Povestiri contemporane
ale Europei in practicile artistice si creative”;
cercetarile ar trebui sa fie orientate catre literatura,
cinema, muzica si dans pentru a fi identificate si
evaluate reprezentarile din aceste domenii in ceea
ce priveste Europa, identitatea europeana si
europenizarea – actiune de inovare si cercetare

Obiectivele programului
Solicitanti eligibili
Documentatie

(RIA), 2 date de depunere a aplicatiilor;
CULT-COOP-05-2017: „Diversitatea religioasa

Tematici:

in Europa – trecut, prezent si viitor”; folosind o

CULT-COOP-01-2017: “Discursuri democratice
si statul de drept”; cercetarile trebuie sa fie
orientate spre una dintre directiile urmatoare: 1)
suveranitate si democratie; 2) legitimitatea prin
statul

de

drept,

respectarea

drepturilor

fundamentale si justitie – actiune de inovare si
cercetare (RIA), 2 date de depunere a aplicatiilor;
CULT-COOP-02-2017:

„Imbunatatirea

intelegerii reciproce intre europeni, lucrand la
aspectele cu probleme din trecut”; cercetarile

perspectiva istorica si geografica larga, cercetarile
comparative

multidisciplinare

propuse

vor

examina diferite tipuri si elemente de coexistenta
a diverselor comunitati religioase si nonreligioase
din Europa in prezent si in viitor – actiune de
inovare si cercetare (RIA), 2 date de depunere a
aplicatiilor;
CULT-COOP-06-2017: „Abordari participative si
inovare sociala in cultura”; actiune de inovare si
cercetare (RIA), 2 date de depunere a aplicatiilor
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(2 februarie si 13 septembrie) si actiune de

prezervare a a resurselor culturale. Actiunile ar

coordonare si sprijin (CSA) pentru 2 februarie

trebui sa dezvolte, de asemenea, instrumente si

2017. Actiunile de cercetare si inovare vor evalua

metode inovatoare pentru a extrage semnificatii

critic starea actuala a institutiilor de cultura si vor

din artefacte digitale (inclusiv inregistrari video,

cauta noi cai de dezvoltare in Europa a

audio,

ministerelor, institutiilor culturale si retelelor lor

multispectrale si termice si reprezentari 3D ale

ca furnizori si laboratoare de servicii culturale si

obiectelor sau scenelor), luand in considerare si

inovare sociala. Pentru actiunile de coordonare si

dimensiunea spatio-temporala, respectiv calitatea

sprijin se are in vedere crearea unei platforme

continutul digital pentru a permite studiul si

sociale ce va reuni in cadrul sau reprezentanti ai

conservarea patrimoniului european – actiune de

partilor interesate din domeniul patrimoniului, din

inovare si cercetare (RIA), 2 date de depunere a

comunitatile de cercetare, practicieni din institutii

aplicatiilor;

publice sau private, culturale (situri de patrimoniu,

CULT-COOP-10-2017: „Cultura, integrare si

biblioteci, arhive, muzee si colectii publice sau

spatiul public european”; ERA-NET Cofund/o

private) si organizatii (ONG-uri, asociatii),

singura data de aplicare, respectiv 2 februarie

precum si factori de decizie politica la nivel

2017. Activitatile cuprinse in acesta tematica ar

european, national, regional sau local;

trebui sa exploreze dinamica prin care „spatiile

CULT-COOP-07-2017: „Patrimoniu cultural al

publice” europene sunt modelate prin activitatea

regiunilor de coasta si maritime din Europa”;

culturala si dinamica prin care integrarea poate fi

cercetarea va avea ca scop asigurarea unui cadru

practicata si inteleasa. Acest lucru va implica o

cuprinzator

peisajelor

varietate de perspective: de exemplu, modelele

culturale de coasta si maritime europene. Aceasta

istorice pentru spatiul public european, precum si

ar trebui sa fie echilibrata geografic si sa acopere

relevanta acestor modele pentru ziua de azi,

diferite tipuri de peisaje culturale de coasta si

impactul migratiei asupra culturii si crearea

maritime europene, luand in considerare diferite

spatiului public, rolul culturii materiale in

medii istorice si starea actuala a acestor regiuni,

modelarea spatiilor publice, rolul creativitatii in

deoarece acestea variaza de la cele mai populare

definirea identitatii europene;

destinatii ale turismului de masa la regiunile cele

CULT-COOP-11-2017:

mai periferice ale Europei. Cercetarea ar trebui sa

transformarea administratiilor publice europene”;

implice si sa dezvolte in continuare retele de

actiune de inovare si cercetare (RIA), 2 date de

cercetatori, actori locali si factori de decizie

depunere a aplicatiilor (2 februarie si 13

politica – actiune de inovare si cercetare (RIA), 2

septembrie). Actiunile de cercetare si inovare ar

date de depunere a aplicatiilor;

trebui sa exploreze si sa analizeze modul in care

pentru

CULT-COOP-09-2017:

conservarea

„Patrimoniul

cultural

imagini

digitale,

texte,

„Sa

informatii

intelegem

administratiile publice pot deveni deschise si

european, acces si analize pentru o mai bogata

colaborative,

incurajand

angajamentul

si

interpretare a trecutului”; actiunile ar trebuie sa

participarea actorilor societatii publice, private si

creeze un acces digital eficient si abordabil, sa

civile, cum ar fi, de exemplu, autoritati publice,

analizeze metodele documentare si serviciile de

utilizatori, cetateni, intreprinderi, cercetatori,
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organizatii ale societatii civile, inovatori sociali,
antreprenori sociali, actori, media, artisti si
designeri pentru proiectarea si elaborarea de
servicii publice eficiente, adecvate si usor de
utilizat
CULT-COOP-12-2017:

„Importanta

valorilor

culturale si fundamentale pentru a face fata
provocarilor migratiei”; cercetarile ar trebui sa
exploreze maniera in care migratia, in particular
refugiatii, pot afecta valorile de baza ale Europei
– actiune de inovare si cercetare (RIA), 2 date de
depunere a aplicatiilor.
Buget total – 50.000.000 €; cofinantare si buget
atribuit in functie de tematica si tipul de actiune.
Beneficiari– orice entitate constituita legal in
tarile participante la program.
Eligibilitate tari/regiuni – state membre UE, tari
asociate la program, organizatii internationale
Data de depunere – 2 februarie si 13
septembrie 2017 (orele 17:00 la Bruxelles).
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru
2016-2017.
Depunerea aplicatiilor se face electronic.
Pentru intrebari referitoare la cererile de propuneri
ale programului Orizont 2020, a fost creat un
Helpdesk Horizon2020; cei interesati sunt rugati
sa adreseze intrebarile cu cel putin 2 saptamani
inainte de data limita de depunere a aplicatiilor.
Pentru probleme IT legate de depunerea
aplicatiilor.Punctul
National
de
Contact
Romania pentru programul Orizont 2020.
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