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PROGRAM: FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME (FEPAM)
CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: ÎNTĂRIREA COLABORĂRII REGIONALE ÎN DOMENIUL COLECTĂRII DATELOR CARE PRIVESC
PESCUITUL

REFERINȚĂ: MARE/2020/08
DOMENII: dezvoltare şi gestiune locală orientate după nevoi, pescuit, cooperare în reţea, cercetare, etc.
BUGET TOTAL
ESTIMAT PENTRU
ACEASTĂ CERERE

DATA-LIMITĂ
PENRU
APLICAŢII

1.300.000€;
cofinanțare de până
la 85% din totalul
costurilor eligibile

31 iulie
2020
(ora 12:00 la
Bruxelles)

Obiective şi priorităţi:

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

organizaţii non-profit (publice sau private), autorități publice locale,
regionale și naționale, universități, centre de cercetare, instituţii de
educaţie, etc.

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

statele membre ale UE

Informații suplimentare:

- Startul acțiunilor
Baza legală a acestei cereri sunt Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului şi al Consiliului din proiectelor: 1 ianuarie
15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime şi Regulamentul (UE) 2021.
2017/1004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al
Uniunii pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea - Aplicațiile pot fi depuse
consultanței științifice cu privire la politica comună în domeniul pescuitului și de abrogare a în oricare limbă oficială a
UE, dar se preferă
Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului.
engleza pentru
În cadrul actualului Regulament privind cadrul pentru colectarea datelor au fost create Grupuri accelerarea evaluării.
regionale de cooperare (GRC) pentru a facilita colaborarea între statele membre (SM) din aceeași
regiune marină sau în anumite activități de pescuit cu privire la colectarea datelor. Aceste grupuri - Perioada de
depun eforturi pentru a-și coordona acțiunile cu țările terțe care au suveranitate sau jurisdicție asupra implementare trebuie să
apelor din aceeași regiune marină. GRC-urile vizează dezvoltarea și punerea în aplicare a fie de maximum 24 de
procedurilor, metodelor, asigurării calității și controlului calității pentru colectarea și procesarea luni.
datelor, ceea ce va permite îmbunătățirea în continuare a fiabilității consultanței științifice. GRC-urile
sunt formate din experți desemnați de statele membre, inclusiv corespondenții naționali ai statelor - Comisia se așteaptă să
finanțeze 6-8 propuneri,
membre pentru colectarea datelor și Comisia europeană.
cu un buget mediu de
aproximativ 200.000
Următoarele GRC-uri au fost stabilite:
EUR. Cu toate acestea,
• GCR Baltic (RCG Baltic, acronim în engleză),
acest lucru nu exclude
• GCR Atlanticul de Nord (RCG NA),
trimiterea și selecția
• GCR Marea Nordului și Arcticul de Est (RCG NS&EA),
propunerilor care solicită
• GCR Marea Mediterană și Marea Neagră (RCG Med&BS); statele membre ale acestui grup sunt
alte sume.
următoarele: Bulgaria, Cipru, Croaţia, Grecia, Franţa, Italia, România, Spania.
• GCR Pescuitul pe distanțe lungi (RCG LDF) și
- Un consortiu format din
• GCR Zona pelagică/pescuitul la adâncime (RCG LP).
minimum 3 entităţi
eligibile care provind din
Obiectivele acestei cereri:
minimum 3 state membre
* să sprijine funcționarea Grupurilor Regionale de Cooperare (GRC), ajutându-le să depășească participante la acelaşi
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abordările naționale, pentru a obține în mod transparent și imparțial rezultatele așteptate ale unei
analize regionale coordonate pentru colectarea datelor;
* să sprijine proiectele care permit GRC-urilor și statelor membre să consolideze cooperarea
regională sau europeană în domeniul colectării datelor;
* să ofere și să dezvolte instrumentele și sprijinul necesare pentru urmărirea cooperării regionale sau
europene, dar nu pentru a finanța activitățile în mod recurent.
Proiectele cofinanţate ar trebui, în special, să abordeze provocările identificate în secțiunea 1.3. a
textului cererii și să ofere modalități creative și fezabile de a progresa pe baza acestora. Intenția nu
este de a dubla activitățile și rezultatele deja existente, ci de a le dezvolta pe mai departe, acolo unde
este cazul. Rezultatele acestor subvenții/cofinanţări nu ar trebui să fie o compilare a lucrărilor
existente - efectuate în studii științifice în curs de desfășurare sau finalizate de grupurile de lucru ale
utilizatorilor finali, cum ar fi ICES și STECF, studiile pilot ale statelor membre sau subvenții anterioare
- ci ar trebui să facă dovadă de noutate, valoare adăugată și să fie complementare realizărilor
existente.
În toate cazurile, activitățile propuse trebuie:
- să fie conforme și să contribuie la activitățile în desfășurare ale GRC-urilor;
- să fie adaptate pentru a răspunde la întrebări și nevoi specifice legate de progresul GRC-urilor,
inclusiv asistența Comisiei, dacă este cazul (de exemplu, prezentări pe forumurile relevante);
- să se bazeze pe experiențele proiectelor de colectare a datelor din trecut și a altor lucrări relevante
existente.
Sursă de informare; documente ale cererii:
https://ec.europa.eu/fisheries/press/call-proposals-mare202008-strengthening-regional-cooperationarea-fisheries-data-collection_fr
Instituție responsabilă:
Direcţia generală MARE din cadrul Comisiei europene
Bruxelles
Adresă de contact pentru detalii și întrebări: MARE-2020-08@ec.europa.eu; întrebările trebuie
adresate pâna la 23 iulie a.c.

Grup Regional de
Cooperare trebuie să fie
constituit pentru a putea
depune o aplicaţie la
această cerere de
propuneri de proiecte.

