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Nr. 1748/17.05.2021
Către,
Consiliul Judetean
Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Comisia europeană a deschis o finanţare gestionată direct de la Bruxelles care
privește promovarea egalitătii și acţiunile de discriminare.
Titlul cererii: “Cerere de propuneri pentru promovarea egalității și lupta împotriva
rasismului, xenofobiei și discriminării”
Program: “”CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027
Buget: 9.900.000 EUR
Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 15 iunie 2021
Eligibilitate: orice entitate publică sau privată, persoane înregistrate ca PFA, organizaţii
internaţionale
Platforma pentru cāutare de parteneri şi înregistrarea celor interesați sā participe la
aceastā cerere are la momentul redactārii acestei fişe de prezentare 64 de propuneri de
colaborare din Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Danemarca, Franţa,
Germania, Grecia, Italia, Lituania,, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia,
Ungaria.
O fişă de prezentare a cererii se regăseşte în anexa alaturata.

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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TITLU: “CERERE DE PROPUNERI PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII ȘI LUPTA ÎMPOTRIVA RASISMULUI, XENOFOBIEI ȘI A
DISCRIMINĂRII”
PROGRAM: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027
REFERINTĂ: CERV-2021-EQUAL
DOMENII: management şi capacitate administrativā, formare/informare/educație, comunicare, cooperare, sensibilitare,
strategii, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMENULLIMITĂ DE
DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

9.900.000€
90% din totalul
costurilor eligibile și
minimum
75.000€/proiect

15 iunie 2021
(ora 17:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ŢĂRI/REGIUNI

- orice entitate publică sau privată ;
- persoane fizice înregistrate ca PFA;
- organizații internaționale;
- alte criterii de eligibilitate sunt prevāzute în funcție de
prioritatea aleasā de proiect (detalii în textul cererii)

Obiectiv și priorități:
Bază legală: Regulamentul financiar al UE 2018/1046
Aceasta este o cerere de propuneri care priveşte acordarea de subvenții pentru acțiuni
ale UE în domeniul nediscriminării și combaterii rasismului.
Apelul este lansat în conformitate cu programul de lucru 2021-2022 al pCERV și va fi
gestionat de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG JUST).
Obiectivul cererii este de a sprijini o abordare cuprinzătoare și intersecțională și acțiuni
specifice pentru prevenirea și combaterea intoleranței, rasismului, xenofobiei și
discriminării, în special pe motive de origine rasială sau etnică, culoare, religie, orientare
sexuală, identitate de gen, inclusiv atunci când acestea se manifestă sub formă de
antițigānism, antisemitism, ură anti-musulmană, afrofobie și fobie fațā de LGBTIQ,
În acest context, cererea de propuneri poate acoperi acțiuni care abordează impactul
pandemiei COVID-19 care afectează aceste grupuri în termeni de intoleranță, rasism,
xenofobie, discriminare și ură.
În acest scop, vor fi finanțate următoarele priorități:
1. Lupta împotriva intoleranței, rasismului, xenofobiei, discriminării, discursurilor de ură și
crimelor din ură, buget de 5.400.000 EUR;
2. Promovarea managementului diversității și incluziunii la locul de muncă, atât în sectorul
public, cât și în cel privat, buget de 500.000 EUR;
3. Combaterea discriminării împotriva persoanelor LGBTIQ și promovarea egalității
LGBTIQ prin implementarea Strategiei pentru egalitatea LGBTIQ, buget de 1.000.000
EUR;
4. Prevenirea, raportarea și combaterea discursurilor de ură din mediul virtual, buget de
1.500.000 EUR;

state membre ale
UE, țāri non-UE
asociate la program
(lista urmeazā sā fie
anunțatā în curând)

Informaṭii suplimentare:
✓ Candidaturile/aplicațiile
trebuie depuse pe platforma
CE „Funding and Tenders
Opportunities”.
✓ Proiectele din cadrul
acestui apel pot fi naționale
sau transnaționale.
✓ Implementarea
proiectului poate demara cel
mai devreme la începutul
anului 2022 (dupā semnarea
acordului de cofinanțare care
este prevāzutā în ianuariefebruarie 2022).
✓ Proiectul trebuie să aibă
minimum 2 parteneri.
✓ Cererile trebuie să fie
redactate într-una din limbile
oficiale ale UE (Notă: din
motive de eficiență, Comisia
recomandă solicitanților să
folosească limba engleză).
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5. Prioritate rezervatā autorităților publice pentru a-și îmbunătăți răspunsurile la
discriminare (multiplă și intersecțională), rasism și xenofobie, buget de 1.5000.000 EUR.
Tipuri de acțiuni finanțate:
Activitățile cofinanțate vor include:
- coaliția și consolidarea capacităților;
- formarea profesioniștilor și a victimelor discriminării (multiple și intersecționale), a
discursurilor de ură și a crimelor din ură;
- învățare reciprocă, schimb de bune practici, cooperare, inclusiv identificarea celor mai
bune practici care pot fi transferabile către alte țări participante;
- proiectarea și implementarea strategiilor antiraciste sau a planurilor de acțiune, inclusiv
cu accent pe teme specifice (de exemplu, pe antisemitism sau alte forme specifice de
intoleranță) și inițiate la nivel local;
- diseminare și sensibilizare, inclusiv social media sau campanii de presă;
- studii și activități analitice, inclusiv analize intersecționale;
- promovarea abilităților digitale și a gândirii critice;
- înregistrarea şi colectarea datelor, sondaje, inclusiv dezagregarea datelor;
- monitorizarea și raportarea incidentelor de discriminare, discursurilor și infracțiunilor de
ură, inclusiv analiza tendințelor, a factorilor declanșatori și a ecosistemului urii în mediul
virtual;
- abilitarea și sprijinul victimelor, având în vedere nevoile specifice ale femeilor și
bărbaților, fetelor și băieților în toată diversitatea lor;
- consolidarea capacităților și activități de instruire, inclusiv pentru autoritățile naționale,
regionale și locale.
Sursă de informare şi documentație:
Sistemul online „Funding and Tenders Opportunities a CE” conține toate informațiile
legate de aceastā cerere de propuneri de proiecte, inclusiv platforma pentru cāutare de
parteneri.
Textul cererii: call-fiche_cerv-2021-equal_en.pdf (europa.eu)
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Justiție și Consumatori
1049 Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu .
Solicitanții sunt rugați să indice clar referința apelului și subiectul la care se referă
întrebarea. Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a aplicațiilor trebuie
contactat biroul de asistență IT al portalului „Funding & Tenders”.

✓ Durata proiectelor trebuie
să fie între 12 şi 24 de luni.
✓ Parametrii subvenției
(suma maximă a subvenției,
rata de cofinanțare, costurile
eligibile totale, etc.) vor fi
stabiliți în acordul de
subvenționare.
✓ Bugetul proiectului: fără
limită. Subvenția acordată
poate fi mai mică decât
suma solicitată.
✓ Solicitanții pot depune
mai multe propuneri pentru
diferite proiecte în cadrul
aceleiași cereri (și să li se
acorde o finanțare pentru
acestea).
Organizațiile/entitāțile pot
participa ca parteneri la mai
multe propuneri.

