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Titlul cererii: EXERCIȚII ALE MECANISMULUI DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UE (UCPM) - ACȚIUNE DE FINANȚARE
Program: MECANISM DE PROTECȚIE CIVILĂ AL UNIUNII EUROPENE 2014-2020
Referintă: UCPM-2020-EX-AG
Domenii: gestiune publică, protecție civilă, formare, informare, cooperare și dezvoltare, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ DE
DEPUNERE A
APLICAȚIEI

BENEFICIARI

3.500.000€
rata de cofinanțare
este de 85%;
maximum
1.000.000€/proiect

14 mai 2020
(ora 17.00 la
Bruxelles)

entități private, publice și
ONG-uri internaționale

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE, Norvegia, Islanda,
Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru,
Turcia, țări ale politicii de vecinătate – PEV,
țări IPA II (detalii în textul cererii)

Cadrul de finanțare, obiectivul acțiunii, tipuri de exerciții:

Informații suplimentare:

Cererea propune să sprijine exerciții de simulare a situației/condițiilor în caz de urgențe
✓ Pentru depunerea
majore (datorate catastrofelor naturale și/sau provocate de om). Acestea vor necesita aplicației, se folosește
activarea Mecanismului european de protecție civilă, precum și implicarea statelor platforma „Funding and
participante prin intermediul Centrelor de Coordonare a Intervențiilor de Urgență (ERCC).
tender opportunities”.
În scopul de a consolida și, eventual, asigura nivelul de răspuns corespunzător în cadrul
Mecanismului trebuie realizate diverse activități de pregătire pentru a completa eforturile
naționale ale statelor participante. Aceste proiecte exercițiu sunt destinate să ofere
oportunități în medii controlate pentru a evalua, învăța și îmbunătăți capacitatea de răspuns a
statelor participante la Mecanism și a Comisiei Europene, precum și pentru a face schimb de
cunoștințe și experiență cu țările terțe.
Obiective:
* Îmbunătățirea pregătirii și a răspunsului în protecția civilă la toate tipurile de dezastre din
interiorul sau din afara statelor membre ale Mecanismului, oferind un mediu de testare și o
oportunitate de învățare pentru toți actorii implicați în intervenții de salvare care ţin de
protecția civilă: un exercițiu pe scară largă.
Priorități:
* În scenariul de exercițiu pot fi reprezentate tot felul de dezastre, în interiorul sau în afara UE,
inclusiv: incendii forestiere, inundații, cutremure, tsunami, uragane, poluarea marină, urgențe
medicale, CBRN (contaminarea chimică, biologică, radioactivă şi nucleară) și multisectoriale;
* Acest scenariu trebuie să prevadă activarea mecanismului.
Printre acțiunile finanțate:
* Acțiuni pregătitoare:
- reuniunea de lansare;
- prima conferință de planificare;
- a doua conferință de planificare;
- a 3-a conferință de planificare (opțional);
- ateliere, formare, seminarii, etc. (Opțional);

✓ Proiectele depuse
pentru bugetul intern
trebuie să aibe
minimum 3 parteneri
din minimum 3 state
participante la
Mecanism diferite, iar
cel puţin un partener
(public) trebuie să fie
din domeniul protecţiei
civile.
✓ Proiectele depuse
pentru bugetul extern
trebuie să implice cel
puțin 3 parteneri din
statele participante
sau non-UE, iar cel
puţin un partener
(public) trebuie să fie
implicat în protecţia
civilă într-un stat
membru şi un altul întro ţară participantă non
UE.
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* Exerciții: Un exercițiu complet obligatoriu, precum și minimum un exercițiu anterior, într-o
abordare progresivă. Acest exercițiu anterior poate fi fie un exercițiu de masă, fie un post de
comandă.
- exercițiu pe tablă care durează cel puțin 8 ore;
- exerciţiu postului de comandă care durează cel puțin 8 ore;
- exercițiu la scară completă care durează cel puțin 36 de ore;
* Activități după acțiune:
- întâlnire de monitorizare;
- ateliere, formare, seminarii, etc. (opțional)
Rezultate așteptate:
(a) îmbunătățirea capacității de reacție a statelor membre, în special în ceea ce privește
echipele și alte active prevăzute în intervențiile de asistență în protecția civilă;
(b) îmbunătățirea și verificarea procedurilor și stabilirea unei abordări comune pentru
coordonarea intervențiilor de asistență în cadrul protecției civile și reducerea timpului de
răspuns în caz de dezastre majore;
(c) consolidarea cooperării între serviciile de protecție civilă și de poluare maritimă ale statelor
membre, Comisie și alți actori relevanți;
(d) identificarea și schimbul de lecții învățate;
(e) testarea aplicării lecțiilor învățate.
Proiectele pot fi finanțate din două posturi bugetare distincte: bugetul intern și bugetul extern.
Bugetul intern este 2.000.000€, iar cel extern de 1.500.000€.
Fondurile postului bugetar intern pot fi alocate doar dacă proiectele au ca beneficiari statele
membre participante la Mecanism, iar fondurile postului bugetar extern pot fi alocate
proiectelor care includ și parteneri din țările terțe menționate în textul oficial al cererii: Albania,
Bosnia şi Herzegovina, Kosovo, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina,
Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina şi Tunisia.
Precizare importantă: Republica Moldova, Serbia și Ucraina participă la Mecanism și sunt
eligibile pentru proiecte din bugetul intern sau extern.
Surse de informare şi documentație:
Ghidul tehnic al beneficiarului:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/pse/ucpmguide-practical-exercise_en.pdf
Textul cererii:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/call/callfiche_ucpm-2020-ex-ag_en.pdf
Pagina oficială a cererii se deschide aici.

✓ Implementarea
trebuie să demareze
începând cu luna
ianuarie 2021.
✓ În principiu,
aplicațiile pot fi depuse
în oricare limbă oficială
a UE, dar folosirea
limbii engleze este
privilegiată pentru
facilitarea evaluării.
✓ Durata
implementării nu poate
depăși 24 de luni.
✓ Baza legală pentru
Mecanismul de
Protecție Civilă al UE
este Decizia UE
1313/2013.
✓ Se permit
subcontractori și părți
terțe care îndeplinesc
criteriile de eligibilitate.
✓ CE a deschis o
platformă pentru
căutare de parteneri.
La data prezentei fişe
de informare există
deja o propunere de
parteneriat a Agenţiei
de dezvoltare urbană a
oraşului Banja Luka
din Bosnia
Herţegovina.
✓ O bază de date cu
proiectele deja
finanţate (în ultimii 4
ani) prin această
acţiune este
disponibilă aici.
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția ECHO – Ajutor Umanitar și Protecție Civilă
Rue de la Loi 86
Belgia
e-mail pentru detalii privind această cerere:
ECHO-CP-TRAINING-EXERCISES@ec.europa.eu
Pentru probleme informatice legate de depunerea aplicației, Comisia Europeană a pus la
dispoziția celor interesați un oficiu informatic care poate fi contactat prin formularul disponibil
la adresa:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form

