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Către,
Consiliul Judetean

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte,
Comisia europeanā anunțā deschiderea primei cereri de propuneri de proiecte din
cadrul noului program european „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”
(CERV) prevāzut pentru următoarea perioadă de 7 ani, cu un buget global de 1,55
miliarde EUR.
Acesta reprezintā cel mai mare fond comunitar pentru promovarea și protejarea drepturilor
fundamentale, legilor și democrației în interiorul UE.
292 milioane EUR sunt disponibile pentru cofinanțāri de proiecte în 2021-2022 și permit
transpunerea obiectivelor UE în rezultate practice la fața locului, oferind oportunități de
finanțare de neegalat organizațiilor societății civile active la nivel local, regional, național și
transnațional implicate în susținerea valorilor și drepturilor UE.
Programul este format din patru piloni:
1. „Valori ale Uniunii” - pentru a proteja și promova valorile Uniunii (pilon nou);
Componenta „Valori ale Uniunii” este una dintre marile inovații ale programului. Acesta
pune în centrul său valori comune tuturor statelor membre și pe care se întemeiază
Uniunea Europeană: respectarea demnității umane, libertate, democrație, egalitate, statul
de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor care
aparțin minorităților. Într-un moment în care societățile europene se confruntă cu
extremismul, radicalismul și diviziunile și un spațiu în scădere pentru societatea civilă
independentă, acest domeniu va plasa organizațiile societății civile în centrul priorităților
sale prin finanțarea proiectelor care promovează și sensibilizează valorile, drepturile și
fundamentele UE prin acordarea de sprijin financiar organizațiilor societății civile locale,
regionale și transnaționale.
2. „Egalitatea, drepturile și egalitatea de gen” - pentru a promova drepturile,
nediscriminarea și egalitatea, inclusiv egalitatea de gen (în perioada 2014-2020, pilonul a
existat ca program individual sub numele de „Drepturi, egalitate, cetāțenie”);
3. „Angajamentul și participarea cetățenilor” - pentru a promova angajamentul și
participarea cetățenilor în viața democratică a Uniunii, schimburile între cetățeni ai
diferitelor state membre și pentru a crește gradul de conștientizare privind istoria lor
europeanā comunā (în perioada 2014-2020, pilonul a existat ca program individual sub
numele de „Europa pentru cetāțeni”);
4. „Daphne” - pentru a preveni și combate violența bazată pe gen și violența împotriva
copiilor (în perioada 2014-2020, pilonul a existat ca program separat având aceeaşi
denumire).

Care sunt unele dintre principalele inovații CERV?
 Puncte de contact ale programului: toate statele membre vor stabili un punct de contact
național pentru programul CERV care va oferi îndrumări imparțiale, informații practice și
asistență solicitanților, părților interesate și beneficiarilor programului;
 Grup de dialog civil: Comisia va înființa un grup de dialog civil ca un forum deschis și
informal pentru discuții și pentru schimbul de experiențe și bune practici.
Mai multe informații despre structura programului
pot fi accesate la
adresa: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
Noul program CERV se bazează pe succesul celor două programe anterioare „Drepturi,
Egalitate, Cetățenie” și „Europa pentru cetățeni”. Aceste două programe au sprijinit un
număr total de 2887 de proiecte care au reunit 15.777 de organizații în ultimii șapte ani.
Titlul prezentei cereri: „Cerere de propuneri pentru prevenirea și combaterea violenței de
gen și a violenței împotriva copiilor”
Termenul-limitā pentru depunerea aplicațiilor: 07 septembrie 2021
Buget disponibil pentru cofinanțāri: 17.700.000 EUR
Eligibilitate:
Fişa de prezentare din anexā prezințā informații detaliate necesare posibililor solicitanți.
Pe pagina oficialā a cererii menționatā în fisā se regāseşte o platformā de cāutare de
parteneri care are deja înregistrate, la momentul redactārii prezentei note de
informare, 7 propuneri de colaborare din Austria, Estonia, Grecia, Italia, Lituania şi
Suedia.

Cu stima,
Sorin Munteanu,
Director General UNCJR
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TITLU: “CERERE DE PROPUNERI PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI DE GEN ȘI A VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA COPIILOR”
PROGRAM: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027
REFERINTĂ: CERV-2021-DAPHNE
DOMENII: drepturile copilului, combaterea violenței domestice și a celei de gen, cetățenie, formare/informare, comunicare,
educație, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMENULLIMITĂ DE
DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

17.700.000€
90% din totalul
costurilor eligibile și
minimum
75.000€/proiect

15 iunie 2021

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ŢĂRI/REGIUNI

- orice entitate publică sau privată orientată non-profit:
autorități publice (locale, regionale, naționale), asociații,
ONG-uri, universități și școli, etc.
- o entitate orientatā spre profit poate participa doar în
parteneriat cu entitāți publice sau private non-profit

Obiectiv și priorități:
Bază legală: Regulamentul financiar al UE 2018/1046
Obiective:
Pentru a combate violența, inclusiv violența de gen:
1. prevenirea și combaterea la toate nivelurile a tuturor formelor de violență bazată
pe gen împotriva femeilor și fetelor și a violenței domestice, de asemenea, prin
promovarea standardelor stabilite în Convenția Consiliului Europei privind
prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice
(Convenția de la Istanbul) ;
2. prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor,
precum și a violenței împotriva altor grupuri expuse riscului, precum persoanele
LGBTIQ și persoanele cu dizabilități;
3. sprijinirea și protejarea tuturor victimelor directe și indirecte ale unei astfel de
violențe, cum ar fi violența domestică exercitată în familie sau violența în relații
intime, inclusiv copiii orfani, de infracțiuni domestice și sprijinirea și asigurarea
aceluiași nivel de protecție în întreaga Uniune pentru victimele violenței de gen.
Tipuri de acțiuni finanțate:
Printre acțiunile finanțate:
* Activități de conștientizare și abilitare;
* Activități de consolidare a capacităților și formare profesională pentru experți;
* Proiectarea și implementarea protocoalelor, dezvoltarea metodelor și instrumentelor de
lucru, coordonare de platforme şi grupuri;
* Schimbul de bune practici și de învățare reciprocă;
* Crearea și implementarea strategiilor și sistemelor de colectare a datelor;
* Stabilirea sau consolidarea mecanismelor de sprijin existente;

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

Informaṭii suplimentare:
✓ Candidaturile trebuie
depuse pe platforma CE
„Funding and Tenders
Opportunities”.
✓ Pentru cei interesați de
proiectele anterioare
finanțate prin fostul program
„Daphne”, este disponibilā o
paginā web intitulatā
„Daphne toolkit”.
✓ Proiectele din cadrul
acestui apel pot fi naționale
sau transnaționale.
✓ 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).
✓ Durata proiectelor trebuie
să fie între 12 şi 24 de luni.
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* Evaluarea lecțiilor învățate din situația cauzatā de Covid-19 în contextul impactului
acesteia asupra bunăstării copiilor și a funcționării sistemelor de sprijin;
* În cooperare cu copiii, proiectarea, stabilirea și/sau consolidarea protocoalelor și
mecanismelor care oferă sprijin copiilor afectați în mare parte de situația Covid-19.
Protocoalele ar trebui să ia în considerare perspectiva de gen, atunci când este cazul;
* Înființarea de centre de sprijin naționale, locale, regionale, inclusiv în școli;
* Pe baza contribuției copiilor și în cooperare cu copiii, creșterea capacitāții
profesioniștilor relevanți (de exemplu, profesori, psihoterapeuți, educatori, personal
medical), proiectarea și testarea sau derularea activităților de formare existente,
proiectarea și implementarea sau adaptarea campaniilor de informare existente pentru
personalul relevant, inclusiv schimbul de bune practici.
Participarea copiilor:
Se așteaptă ca toate propunerile să respecte dreptul copilului de a participa și toate
activitățile proiectului trebuie să integreze și să protejeze în mod clar dreptul copilului de
a fi ascultat. Propunerile trebuie să facă posibilā implicarea centrală și integrală a copiilor
în fiecare etapă a proiectării, implementării și evaluării proiectului.
Sursă de informare şi documentație:
Platforma „Funding and Tenders Opportunities a CE” conține toate informațiile legate de
aceastā cerere de propuneri de proiecte, inclusiv platforma pentru cāutare de parteneri.
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

✓ Se încurajează puternic
implicarea unei autorităţi
publice, inclusiv autoritățile
regionale și locale, în
proiecte. Pentru proiectele
legate de violența bazată pe
gen, aceste autorități publice
pot fi ministerele/agențiile/
organismele de promovare a
egalității de gen și/sau de
prestare de servicii pentru
victimele violenței sau
autorilor; organele de poliție,
judiciare, de sănătate sau de
educație etc., după caz.
Pentru proiectele legate de
copii, aceste autorități
publice pot fi ministerele
și/sau agențiile responsabile
de copii (de exemplu,
agențiile și serviciile pentru
protecția copilului, instituțiile
naționale de tutelă,
ministerele pentru copii,
protecția copilului, educația,
sănătatea, afacerile sociale,
justiția sau instituții naționale
pentru drepturile omului şi
ale copiilor, autorități
regionale responsabile,
autorități de aplicare a legii
etc.).

