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PARTENERIATE PENTRU REŢELE DE CUNOŞTINŢE ÎN MATERIE DE PROTECŢIE CIVILĂ A UNIUNII

Program: MECANISMUL DE PROTECṬIE CIVILĂ AL UNIUNII (UCPM – ACRONIM ÎN ENGLEZĂ)
Referinta: UCPM-2020-KN-AG
Domenii: formare și cooperare în reţea, informare și comunicare, gestiune publică, etc.
BUGET DISPONIBIL

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

2.000.000 €
rata de cofinanțare este
de 85%

16 iunie 2020
(ora 17:00 la
Bruxelles)

entități private, publice și
organizații internaționale;
administrațiile publice
locale și judeṭene sunt
direct eligibile

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE, Norvegia, Islanda,
Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, țări
IPA, țări ale Politicii de vecinătate (PEV) detalii în textul oficial al cererii

Obiective:
Cadrul legal pentru această cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de
Protecție Civilă al Uniunii și a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final).
Decizia precizează că „rolul autorităților regionale și locale în managementul
dezastrelor este de mare importanță. Prin urmare, autoritățile regionale și locale trebuie
să fie implicate în mod adecvat în activitățile realizate în temeiul prezentei decizii, în
conformitate cu structurile naționale ale statelor membre”.
Articolul 13 din Decizia modificată nr. 1313/2013/UE definește rețeaua de cunoștințe ca
o rețea de actori și instituții relevante, inclusiv actori de protecție civilă și de gestionare
a riscurilor în caz de catastrofe, centre de excepție, universități și cercetători și prezintă
principalele sale obiective și activități.
Rețeaua de cunoștințe se bazează pe programe și activități existente în domeniul
instruirii, exercițiilor, lecțiilor învățate și diseminării cunoștințelor, adăugând în același
timp noi elemente care să îmbunătățească eforturile colective de protecție civilă și de
gestionare a riscurilor în caz de catastrofe în cadrul UCPM.
La fel ca UCPM în general, rolul rețelei de cunoștințe este să sprijine și să completeze
acțiunile la nivel național, regional și local ale statelor membre și participante, precum
și să încurajeze cooperarea și coordonarea internațională în domeniul prevenirii,
pregătirii și răspunsului prin îmbunătățirea expertizei și a comunicării bunelor practici și
mai multe cunoștințe în timp util. Viziunea rețelei de cunoaștinţe este să consolideze
eficiența și eficacitatea eforturilor colective de protecție civilă și de gestionare a
dezastrelor în toate fazele ciclului de dezastru al UCPM.
Obiective și priorități:
Rețeaua de cunoștințe UCPM are misiunea de a reuni actori și instituții de protecție
civilă și de gestionare a dezastrelor pentru a îmbunătăți situația generală a
cunoștințelor din cadrul UCPM și pentru a încuraja capacitatea şi abilitatea UE de a
face față dezastrelor.

Informații suplimentare:
 Detaliile privind
depunerea aplicaţiilor se
regăsesc în ghidul
beneficiarului.
 Durata maximă a
implementării:18 luni.
Acţiunile trebuie să înceapă
după 1 ianuarie 2021.
 Bugetul total pentru
cofinanțarea proiectelor este
împărţit astfel:
A. Bugetul intern: 1.500.000
EUR pentru proiectele care
vizează statele membre și
statele participante la UCPM;
B. Bugetul extern: 500.000
EUR pentru proiecte care
vizează țările beneficiare IPA
care nu participă la UCPM
(Albania, Bosnia și
Herțegovina, Kosovo) și țările
din politica de vecinătate a
UE (parteneriatul estic:
Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Moldova și
Ucraina și zona
mediteraneană: Algeria,
Egipt, Israel, Iordania, Liban,
Libia, Maroc, Palestina si
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Cererea de propuneri actuală are ca scop consolidarea rolului rețelelor de cunoștinţe în
materie de protecție civilă a Uniunii, o platformă incluzivă de cunoștințe și expertiză
comună, bune practici și comunicare în rețea pentru a stabili o înțelegere și o cultură
comună de prevenire, pregătire și răspuns în protecția civilă și gestionarea riscurilor în
caz de catastrofe în UE și în vecinătatea mai largă.
Apelul de propuneri va viza asigurarea complementarității cu alte inițiative ale UE,
inclusiv proiecte de prevenire și pregătire ale UCPM, proiecte de cercetare finanțate în
cadrul Orizont 2020 și programele sale predecesoare, proiecte care se concentrează
pe formare, exerciții și schimb de experți, proiecte transfrontaliere ale UE finanțate prin
Interreg, strategii de specializare inteligentă la nivel regional și cooperare
transfrontalieră în cadrul ENP10, etc.
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii și informații detaliate:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2020-knag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094
503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPri
orityCode=null;callCode=UCPM-2020-KNAG;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState
Programul de lucru al CE pentru 2020:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/wp/ucpm-wp2020_en.pdf
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția generală pentru protecție civilă europeană și operații de ajutor umanitar
(ECHO)
Direcția ECHO A – Managementul de urgență
Unitatea A.2 – Protecție Civilă și Securitate Civilă
1049 Bruxelles
BELGIA
e-mail pentru detalii/întrebări privind această cerere:
ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
probleme IT la depunerea aplicației:
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html

 Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE,
dar, pentru facilitatea
evaluării, limba engleză este
preferată.

