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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2020: „AUTORITĂȚILE LOCALE: PARTENERIATE PENTRU ORAȘE SUSTENABILE″
EUROPEAID – PROGRAMUL UMANITAR AL UE
REFERINȚĂ: EuropeAid/167744/DH/ACT/Multi
DOMENII: cooperare la nivel local, gestiune publică, guvernanță locală, orașe inteligente, incluziune socială, etc.
BUGET
DISPONIBIL

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

111.500.000€
între 50% și
95%
cofinanțare

În acest moment, cererea este
deschisă DOAR pentru notele de
concept :
27 martie 2020
(orele 12:00 la Bruxelles) ; notele
evaluate pozitiv vor fi urmate de o
depunere integrală a propunerii (iunie
2020)

administrații locale (LA), asociații
naţionale şi regionale ale autorităților
locale (ALA), inclusiv rețelele urbane
constituite în conformitate cu legislația
în vigoare a țării, asociaţii internaţionale
de autorităţi locale; universităţile şi
organizaţiile societăţii civile pot fi
asociate în cadrul unui parteneriat
(buget doar pentru personalul implicat –
diurnă şi transport)

statele membre ale UE și
țări eligibile în conformitate
cu ghidul cererii. Sunt
eligibile țările non-UE
vecine cu România

Context general:
Importanța autorităților locale urbane atât în procesele de dezvoltare, cât și în abordarea
provocărilor urbane este recunoscută în mod clar în angajamentele politicii internaționale și ale
UE. Agenda 2030 include obiectivul 11 privind dezvoltarea sustenabilă care urmărește "să facă
orașele incluzive, sigure, rezistente și sustenabile".
Dezvoltarea urbană bine gestionată poate oferi astfel soluții inovatoare provocărilor globale,
transformându-le în oportunități de dezvoltare sustenabilă.
La nivel subnațional, autoritățile locale, instituțiile deconcentrate ale autorităților guvernamentale
sau alte instituții ale autorităților municipale și districtuale joacă un rol important în abordarea
provocărilor urbane, în special ca frontiere ale crizelor și situațiilor de urgență. Provocările
identificate includ necesitatea de a consolida autoritățile locale în activitatea lor de guvernare și de
a-și îmbunătăți capacitatea în funcțiile esențiale ale planificării urbane, gestionării terenurilor,
rezilienței climatice, tranziției spre emisii reduse de carbon și finanțelor publice, etc.

Informații suplimentare:
- Proiectele se
implementează pe o
perioadă de minimum 24 și
maximum 48 de luni.
- Propunerile trebuie
redactate în oricare dintre
limbile următoare:
engleză, franceză,
spaniolă sau portugheză.

- Orice subvenție solicitată
în cadrul prezentei cereri
de propuneri pentru loturile
Obiecte generale și specifice:
1-4 trebuie să se
încadreze între
Actuala cerere conține patru loturi împărțite pe zone geografice şi 2 loturi orizontale: următoarele sume minime
și maxime:
• suma minimă:
Zone geografice:
2.000.000€,
Lotul 1: Parteneriate pentru orașele durabile din Africa Subsahariană – 40.000.000€,
• suma maximă:
Lotul 2: Parteneriate pentru orașele durabile din Asia și Pacific – 20.000.000€,
Lotul 3: Parteneriate pentru orașe durabile din America Latină, America Centrală și Caraibe – 5.000.000€.
Pentru loturile 5-6:
20.000.000€,
• suma minimă: 500.000€,
Lotul 4: Parteneriate pentru orașele durabile din vecinătățile de Sud și Est ale UE – 18.000.000€.
PRECIZARE DE INTERES: pentru lotul 4, sunt eligibile autoritățile locale din Republica • suma maximă:
1.000.000€.
Moldova, Ucraina și Serbia.
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Orizontal:
Lotul 5: Parteneriate pentru oraşe sustenabile (pentru acest lot, mărimea maximă potrvită a
populației autorităților locale europene este stabilită la 150.000 de locuitori, iar pentru țările
partenere la 300.000 de locuitori) – 8.000.000€,
Lotul 6: Parteneriate pentru oraşe sustenabile în ţări fragile – 5.500.000€.
Obiectivul global al prezentei cereri de propuneri este de a promova dezvoltarea urbană integrată
prin parteneriate construite între autoritățile locale ale statelor membre ale UE și ale țărilor
partenere, în conformitate cu Agenda 2030 privind dezvoltarea sustenabilă. Parteneriatele vor
sprijini autoritățile locale din țările partenere pentru a aborda dezvoltarea urbană durabilă prin
consolidarea capacităților și furnizarea de servicii. În centrul acestei abordări se află și schimburile
de experienţă între autoritățile locale (peer-to-peer). Acțiunile ar putea sprijini construirea de noi
parteneriate sau ar putea contribui la extinderea parteneriatelor de durată și a relațiilor de
cooperare.
Noile priorități politice ale UE, în special „Pactul ecologic”, vor fi luate în considerare prin creșterea
importanței îmbunătățirii sustenabilităţii în diferite obiective specifice.
Obiectivele specifice ale acestei cereri de propuneri sunt:
1) Consolidarea guvernanței urbane,
2) Asigurarea incluziunii sociale a orașelor,
3) Îmbunătățirea rezilienţei și ecologizării orașelor,
4) Îmbunătățirea prosperității și a inovării în orașe,
5) Consolidarea importanţei rezilienţei în contextul fragilităţii.
Parteneriatele propuse în cadrul loturilor 1-5 trebuie să abordeze primul obiectiv specific
(guvernanța urbană) și cel puțin unul din obiectivele următoare: incluziunea socială, ecologizarea
orașelor, prosperitatea și inovarea. Acţiunile propunse în cadrul lotului 6 trebuie să abordeze
obiectivele specifice 1 şi 5.
Solicitanții trebuie să indice și să explice clar cum se adresează următoarelor patru priorități:
1) Demonstrarea clară a contribuției lor la realizarea ODD 11 „Să facem orașele și așezările
umane incluzive, sigure, rezistente și durabile”,
2) Integrarea în activități a promovării învățării de tip peer-to-peer și/sau a schimburilor și/sau a
desfășurării pe termen scurt a activităților de înfrățire între funcționarii publici la nivel subnațional,
3) Promovarea abordărilor multi-părți interesate și multi-sectoare,
4) Promovarea abordării bazate pe drepturi pentru cooperarea pentru dezvoltare a UE, care
cuprinde toate drepturile omului, inclusiv participarea și accesul la procesul de luare a deciziilor,
nediscriminarea (inclusiv egalitatea de gen) și acces egal, responsabilitate și acces la statul de
drept și transparență și acces la informații.
Solicitanții trebuie să indice clar care prioritate suplimentară din cele de mai jos vizează acțiunea
propusă:
1) Cooperarea triunghiulară implică parteneriate orientate către Sud (geografic discutând) între
două sau mai multe autorități locale (LA) din două sau mai multe țări partenere, susținute de o LA
europeană pentru a implementa programe și proiecte de cooperare prin schimburi de cunoștințe,
abilități, resurse și know-how tehnic,
2) Orașe inteligente: se referă la utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare pentru a
crește eficiența operațională a orașelor, a împărtăși informații cu publicul și a îmbunătăți atât

- Depunerea aplicației
online prin PROSPECT
este obligatorie pentru
această cerere de
propuneri (a se vedea
secțiunea 2.2.2 din ghidul
beneficiarului). În
PROSPECT, toate datele
și orele sunt exprimate în
ora Bruxelles-ului.
Solicitanții ar trebui să
rețină, de asemenea, că
sprijinul IT este deschis de
luni până vineri între orele
08:30 și 18:30 ora
Bruxellesului (cu excepția
sărbătorilor legale). Pentru
a aplica la această cerere
de propuneri, organizațiile
trebuie să se înregistreze
în PADOR.
- Sprijin IT: EuropeAid-ITsupport@ec.europa.eu
- În prima fază, numai
notele de concept (Anexa
A.1) trebuie să fie depuse
spre evaluare. Solicitanții
care au fost selectați vor fi
invitați să depună aplicația
integrală.
- O zi de informare va fi
organizată pe 17 februarie
2020 la sediul Infopoint al
Serviciului de Cooperare
Externă de la Bruxelles,
detalii în ghid.
- Pentru acest apel de
propuneri, termenul
„Autorități locale” se referă
la instituțiile publice cu
personalitate juridică,
componentă a structurii
statului, sub nivelul
administrației centrale și
responsabile pentru
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calitatea serviciilor guvernamentale, cât și bunăstarea cetățenilor,
3) Crearea de locuri de muncă: se referă la rolul critic al autorităților locale în încurajarea
creșterii economice și a ocupării forței de muncă, precum și în conectarea comunităților lor la
rețelele economice globale.
Sursă de informare:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1581495213619&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&a
oref=167744
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DEVCO – Direcția generală Cooperare Internațională și Dezvoltare
Unitatea B6 – Finanțe și Contracte
In atenţia şefului de unitate
L-41 03/110
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles
Tel : +32 2 2997916
Întrebările pot fi trimise prin e-mail cu până la 21 de zile înainte de data limită pentru depunerea
notelor de concept (6 martie a.c.), indicându-se clar referința cererii de propuneri. E-mail de
contact pentru detaliile privind această cerere:
europeaid-167744@ec.europa.eu

cetățeni. Autoritățile locale
sunt de obicei compuse
dintr-un organism
deliberativ sau de
elaborare a politicilor
(consiliu sau adunare) și
un organism executiv
(primarul sau alt funcționar
executiv), direct sau
indirect ales sau selectat
la nivel local. Autoritățile
locale cuprind o mare
varietate de niveluri subnaționale și ramuri ale
guvernului, adică
municipalități, comunități,
districte, județe, provincii,
regiuni etc.
- Parteneriatul trebuie să
fie constituit din minimum
2 parteneri, din care cel
puţin unul să provină din
statele membre ale UE.

