UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA
NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA
Strada Polona nr. 2, Bucuresti, tel. 031.4254520, fax 031.4254521
www.uncjr.ro

Nr. 1960/27.05.2021

Către,
Consiliul Judetean

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,

Comisia europeană anunțā deschiderea finanțārilor pentru înfrāțiri de oraşe şi rețele
de oraşe.
Titlul finanțārii: “CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: ÎNFRĂȚIREA
ORAȘELOR/REȚELE DE ORAȘE” (2 componente)
Program: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027”
Bugetul total al cererii: 6.945.135 EUR
Componenta « Înfrāțirea oraşelor » : bugetul disponibil este de 2.745.135 EUR
Componenta « Rețele de oraşe » : bugetul disponibil este de 4.200.000 EUR
Pentru ambele componente, proiectele se pot baza pe rezultatul consultărilor cetățenilor și
pot duce la dezbateri despre modalități concrete de a crea o Uniune mai democratică, de a
permite cetățenilor să se implice din nou în ceea ce priveşte proiectul comunitar,
dezvoltând un sentiment mai puternic de apartenențā la acesta.
Se așteaptă ca proiectele sā conducā la reflecții asupra unei noi narațiuni (poveşti) despre
Europa, constructivă, orientată către cetățeni şi viitor, promovând egalitatea, care ar fi mai
atrăgătoare, în special pentru generația mai tânără.
Proiectele înscrise în componenta « Rețelele de orașe » ar trebui să ofere orașelor și
municipalităților posibilitatea de a aprofunda și intensifica cooperarea și dezbaterea într-o
perspectivă pe termen lung, de a dezvolta rețele durabile și de a contura o viziune pe
termen lung privind viitorul integrării europene.
Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 26 august 2021
Eligibilitate:
Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:
- sā fie entitāți publice sau private,
- să fie un organism public sau o organizație non-profit: orașe/municipalități și/sau alte
niveluri de autorități locale sau comitetele lor de înfrățire sau alte organizații non-profit care
reprezintă autoritățile locale.
Foarte important : Proiectele cărora li s-a acordat eticheta „Marcă de excelență” în
cadrul programului pot beneficia de sprijin din partea « Fondului european de dezvoltare
regională » » sau a « Fondului social european Plus », în conformitate cu articolul 73
alineatul (4) din Regulamentul privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027, dacă
îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

(a)
au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri lansate în cadrul programului;
(b)
respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri;
(c)
nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din cauza unor
constrângeri bugetare.
Alte detalii (inclusiv baza legală și informațiile despre platforma de căutare de parteneri) în
fişa de prezentare a cererii care se regăseste alaturat prezentei informari.

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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TITLU: “CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: ÎNFRĂȚIREA ORAȘELOR/REȚELE DE ORAȘE”
PROGRAM: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027
REFERINTĂ: CERV-2021-CITIZENS-TOWN: CERV-2021-TOWN-TT, CERV-2021-TOWN-NT
DOMENII: sensibilizare privind proiectul comunitar, schimburi de experiențe, învāțare reciprocā, comunicare, cooperare, rețele,
educație şi formare, guvernanțā localā, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENULLIMITĂ DE
DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE ŢĂRI/REGIUNI

6.945.135 €
cofinanțare de
maximum 30.000 €
pentru înfrāțiri;
pentru componenta
rețele de oraşe, nu
existā limitā
bugetarā

26 august
2021
ora 17:00 la
Bruxelles

Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie:
- sā fie entitāți publice sau private,
- să fie un organism public sau o organizație nonprofit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de
autorități locale sau comitetele lor de înfrățire sau
alte organizații non-profit care reprezintă
autoritățile locale.

- state membre ale UE;
- programul este deschis şi cātre
țāri ale Spațiului Economic
European, țāri non-UE asociate prin
acorduri de cooperare (vezi articolul
8 al Regulamentului programului)

Informaṭii suplimentare:

Obiective, tematici şi priorități:

✓ Candidaturile trebuie
depuse pe platforma CE
„Funding and Tenders
Opportunities” (detalii pe
pagina oficialā a cererii).

Baza legală:
Regulamentul financiar al UE 2018/1046 şi
Regulamentul CERV 2021/692

Apelul acoperă următoarele componente/subiecte:
- CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT (Subiectul 1) - Înfrățirea orașelor;
✓ Proiectele de înfrățire
- CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT (Subiectul 2) - Rețele de orașe.
a orașelor trebuie să
Context:
implice municipalități din
Programul promovează schimburile între oameni din diferite țări, consolidează înțelegerea cel puțin două țări eligibile,
reciprocă și toleranța lor și le oferă posibilitatea de a-și lărgi perspectiva și de a dezvolta un dintre care cel puțin una
sentiment de apartenență și identitate europeană prin înfrățirea orașelor și rețele de orașe. este dintr-un stat membru
Programul oferă, menținând o abordare de jos în sus, în special rețelelor de orașe, o oportunitate al UE. Sunt permise
de a se concentra pe prioritățile UE. Acesta își propune, de exemplu, să îmbunătățească numai cererile depuse de
cunoștințele cetățenilor cu privire la Carta drepturilor fundamentale a UE, să contribuie la o solicitanții unici.
participare/implicare mai mare și la o candidatură incluzivă la alegerile pentru Parlamentul
European și să sporească gradul de conștientizare privind discriminarea, rasismul și ✓ Propunerile privind
consecințelor acestora.
rețele de oraşe trebuie
depuse de un consorțiu
Inițiative politice sprijinite prin cerere:
format din cel puțin cinci
solicitanți (beneficiari, nu
- Strategia pentru consolidarea aplicării Cartei drepturilor fundamentale în UE,
entități afiliate), care
- Raportul UE privind cetāțenia,
îndeplinește următoarele
- Planul de acțiune pentru democrația europeanā,
condiții: entitățile sunt
- Cadrul strategic al UE pentru romi privind egalitatea, incluziunea și participarea.
municipalități din cel puțin
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CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT (Subiectul 1) - Înfrățirea orașelor
Obiective:
- sā promoveze schimburile între cetățenii din diferite țări;
- să ofere cetățenilor posibilitatea de a descoperi diversitatea culturală a Uniunii Europene și
sā-i facā sā conștientizeze că valorile europene și patrimoniul cultural constituie fundamentul
unui viitor comun;
- să garanteze relații pașnice între europeni și să asigure participarea activă a acestora la nivel
local;
- să consolideze înțelegerea reciprocă și prietenia între cetățenii europeni;
- să încurajeze cooperarea între municipalități și schimbul de bune practici;
- sā sprijine o bunā guvernanțā localā și consolidarea rolului autorităților locale și regionale în
procesul de integrare europeană.
Prioritāți:
- creșterea gradului de conștientizare cu privire la bogăția mediului cultural și lingvistic din
Europa,
- creșterea gradului de conștientizare a importanței consolidării procesului de integrare
europeană bazat pe solidaritate,
- promovarea sentimentului de apartenență la Europa prin promovarea dezbaterii privind viitorul
Europei,
- reflecții privind impactul pandemiei COVID-19 asupra comunităților locale.
CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT (Subiectul 2) - Rețele de orașe
Obiective:
- sā promoveze schimburile între cetățenii din diferite țări;
- să ofere cetățenilor posibilitatea de a descoperi diversitatea culturală a Uniunii Europene și
sā-i facā sā conștientizeze că valorile europene și patrimoniul cultural constituie fundamentul
unui viitor comun;
- să garanteze relații pașnice între europeni și să asigure participarea activă a acestora la nivel
local;
- să consolideze înțelegerea reciprocă și prietenia între cetățenii europeni;
- să încurajeze cooperarea între municipalități și schimbul de bune practici;
- sā sprijine o bunā guvernanțā localā și consolidarea rolului autorităților locale și regionale în
procesul de integrare europeană.
Prioritāți:
- drepturile cetățenilor UE,
- combaterea discriminării și a rasismului,
- incluziunea minorităților,
- Carta drepturilor fundamentale a UE,
- reflecții privind impactul pandemiei COVID-19 asupra comunităților locale.
Tipuri de acțiuni finanțate:
Activitățile pot include, printre altele:
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cinci țări eligibile, dintre
care cel puțin trei sunt din
state membre ale UE.
✓ Cererile trebuie să fie
redactate într-una din
limbile oficiale ale UE
(Notă: din motive de
eficiență, Comisia
recomandă solicitanților
să folosească limba
engleză).
✓ Durata proiectelor
trebuie să fie : pânā la 12
luni pentru înfrāțiri şi între
12 şi 24 de luni pentru
rețele.
✓ Municipalitățile înfrățite
sunt încurajate să
participe la Conferința
privind viitorul Europei
lansată în primăvara
anului 2021.
✓ Demararea proiectelor
va începe, cel mai
probabil, din ianuarie 2022.
✓ Beneficiarii care au
intenția sā depunā o
aplicație pentru aceastā
cerere sunt încurajați să
viziteze site-ul web privind
rezultatele programului
„Europa pentru cetățeni”
pentru a consulta lista
proiectelor finanțate
anterior.
✓ Pentru cei interesați de
aceastā cerere şi un
potențial parteneriat, pe
pagina oficialā menționatā
la sursa de informare din
aceastā fişā este deschisā
o platformā de cāutare de
parteneri.
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- ateliere, seminarii, conferințe, activități de instruire, întâlniri ale experților, seminarii web,
activități de sensibilizare, colectare și consultare de date, dezvoltare, schimburi și diseminare de
bune practici între autoritățile publice și organizațiile societății civile, dezvoltarea instrumentelor
de comunicare și utilizarea instrumentelor mediei sociale.
Sursă de informare şi documentație:
Pagina oficialā a cererii: platforma „Funding and Tenders Opportunities a CE”. Aceasta conține
toate informațiile legate de aceastā cerere de propuneri de proiecte, inclusiv platforma pentru
cāutare de parteneri.
Textul oficial al cererii: call-fiche_cerv-2021-citizens-town_en.pdf (europa.eu)
Instituție responsabilă:
Cofinanțarea prin aceastā cerere este gestionatā direct de cātre EACEA – Agenția Europeanā
pentru Educație şi Culturā de la Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
EACEA-CERV@ec.europa.eu (cu menționarea referinței).
Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere al portalului şi eventualele probleme
informatice care pot sā aparā, vă rugăm să contactați direct biroul de asistență IT pus la
dispoziție de Comisia europeanā.
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