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Către,
Consiliul Judetean
Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,

Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei europene a lansat recent prima cerere
de
manifestare
al
interesului în
cadrul
inițiativei
« Ştiința
întâlneşte
regiunile » pentru organizarea de tabere de inovare și evenimente participative,
permițând entităților regionale și locale interesate să aplice și să-şi prezinte proiectul
lor.
Ce este « Ştiința întâlneşte regiunile »
„Știința întâlnește Parlamentul/Știința întâlnește regiunile” este o inițiativă a JRC la care au
aderat Parlamentul European și Comitetul European al Regiunilor (pentru acțiunile la nivel
local şi regional). Ea reunește oameni de știință și factori de decizie pentru a discuta o
chestiune de politică publică relevantă la nivel local, abordarea făcându-se pe baza unor
dovezi științifice. Acest lucru ajută la apropierea științei de cetățeni și la creșterea încrederii
acestora în știință. Faza-pilot a fost lansată în 2018, iar evenimentele locale organizate
până în 2020 în întreaga Europă demonstrează în mod clar interesul real la nivel regional
și local. Raportul final (link ataşat, versiune doar în limba engleză) al JRC, redactat după
cei 2 ani de acțiuni, a evidențiat faptul că este necesar un instrument permanent și mai
bine structurat care să permită întărirea și lărgirea procesului de consolidare a capacităților
la nivel local.
Prin urmare, Parlamentul European a adoptat în decembrie 2020 o « acțiune pregătitoare »
care vizează nivelul subnational de autoritate publică, având ca țintă regiunile, provinciile şi
oraşele (orice tip de autoritate publică locală, în funcție de organizarea internă a statului
respectiv).
Sunt avute în vedere 2 cereri de manifestare a interesului (cea de-a doua cerere este
prevăzută pentru prima parte a anului 2022).
Actuala cerere are în vedere 2 din cele 4 axe de acțiune, mai precis:
1. Tabere de inovare și evenimente participative pentru regiuni și orașe, ca solicitanți unici,
concentrându-se pe subiecte specifice de politici publice,
2. Inițiative de constituire a unor rețele multiregionale - consorții de regiuni, județe și/sau
orașe pe probleme de interes comun, pentru a stimula colaborarea interregională.

Priorități:
În timp ce acest apel este deschis pentru orice subiect legat de cele șase priorități generale
ale actualei Comisiei Europene, următoarele subiecte vor avea prioritate:
• Tranzițiile ecologice și digitale,
• Redresarea după pandemia COVID-19.
Componente şi ghid:
1. Știința întâlnește regiunile 2021 - Apel de manifestare a interesului – cerere pentru
regiuni și orașe ca solicitanți unici: EUSurvey - Survey (europa.eu) – link ataşat
aplicației;
2. Știința întâlnește regiunile 2021 - Apel de manifestare a interesului - rețele
multiregionale :EUSurvey - Survey (europa.eu) – link ataşat aplicației;
Ghidul solicitantului, incluzând detaliile financiare/bugetare, este disponibil pe pagina de
web oficială: Calls for expression of interest | EU Science Hub (europa.eu) .
Eligibilitate:


Pentru componenta 1, organisme din sectorul public la nivelul NUTS2 sau mai mic
(inclusiv județe, orașe și alte tipuri de municipalități); sunt încurajate parteneriatele
cu instituțiile academice/de cercetare, dar partenerul principal trebuie să fie
întotdeauna autoritatea publică care are competența de a promova/de a face să
evolueze schimbarea problemei politicii abordate de cerere/aplicație. Aplicațiile din
partea agențiilor locale sau a altor entități regionale aflate în strânsă legătură cu
autoritățile publice (de exemplu, agențiile de dezvoltare locale sau regionale) vor fi
luate în considerare de la caz la caz. Acestea vor trebui să demonstreze o implicare
clară
în
proiect
din
partea
autorității
publice
competente
care
gestionează/coordonează politica publică în cauză.



Pentru componenta 2, trebuie respectate aceleaşi criterii de eligibilitate ca la
componenta 1, rețelele multiregionale implicând cel puțin 3 parteneri din cel puțin 2
state membre ale UE.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor: 17 septembrie 2021
Contact direct pentru detalii: JRC-INFO-SMR@EC.EUROPA.EU
Vă multumim pentru colaborare!

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR

