Subject: Informare - finantare pentru gestionarea initiativei "European City Facility", programul LIFE
2021-2027

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte,
Astăzi, 13 decembrie a.c., Comisia Europeană a organizat o sesiune de informare pentru
cererea “European City Facility” prevăzută de programul european Life (2021-2027).
Cererea este deschisă până la 3 martie 2022.
Cererea de propuneri LIFE finanţată prin sub-programul „Tranziția către o energie curată” –
„Fondul european pentru orașe” (LIFE-2021-CET-EUCF) - este deschisă începând cu 2
decembrie 2021, pentru a gestiona o viitoare facilitate pentru orașe europene bazată pe
experiența
dobândită
în
cadrul
programului
Orizont
2020
(https://www.eucityfacility.eu/home.html) și pentru a oferi sprijin financiar și servicii orașelor
și municipalităților sau/şi grupărilor acestora, în vederea dezvoltării de concepte de investiții
pentru investiții în energie durabilă.
Aşadar, acest grant va fi alocat pentru constituirea unui consorţiu care va atribui, prin cereri
de propuneri de proiecte destinate oraşelor, municipalităţilor şi grupărilor acestora, fondurile
disponibile pentru perioada 2021-2027 prin iniţiativa “European City Facility”.
Noutatea vine din faptul că fondurile vor fi alocate prin programul Life, spre deosebire de
perioada 2014-2020 când s-au alocat prin programul Orizont 2020.
Toate detaliile, inclusiv textul actualei cereri de propuneri, sunt disponibile pe portalul
Comisiei “Oportunităţi de finanțare și licitații”.

Finanţarea este gestionată direct de la Bruxelles de către Agenția Executivă Europeană pentru
Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) prin mandat al CE.
Contact direct pentru detalii şi întrebări: CINEA-LIFE-ENQUIRIES@ec.europa.eu
Buget disponibil: 16.000.000 EUR: cofinanţare de până la 95%. Comisia preconizează
finanţarea unui singur proiect.
Eligibilitate: orice entitate publică şi privată din statele membre şi ţări terţe participante la
program (lista oficială este disponibilă aici:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/guidance/list-3rdcountry-participation_life_en.pdf);
pentru această cerere de propuneri de proiecte, aplicaţia poate fi depusă de către un consorţiu
format din minimum 3 entităţi din 3 ţări eligibile.

NOTĂ: Precizăm că, finanţările pentru „European City Facility” disponibile prin programul
Orizont 2020 (perioada de finanţare precedentă, despre care am informat in comunicarile
anterioare), nu s-au încheiat, cea de-a 4-a şi ultima cerere de propuneri urmând să fie deschisă
pentru potenţialii beneficiari la sfârşitul primăverii anului viitor.

Cu stima,
Echipa UNCJR

