Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro
7 decembrie 2021

Fişa redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

PROGRAM: CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ŞI VALORI (CERV) 2021-2027
CERERE: „MEMORIA EUROPEANĂ″
BAZĂ JURIDICĂ: Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE, hyperlink pentru versiunea in limba română)
Actul de bază - Regulamentul CERV 2021/6921 (hyperlink pentru versiunea în limba română)
și programul anual de lucru al CE:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_annexe_acte_autonome_part1_v8.pdf
DOMENII: cetățenie europeană activă, informare, educaţie şi formare, cooperare pentru comemorarea evenimentelor
care au relevanţa pentru proiectul comunitar, moştenire culturală, istorie şi valori europene, etc.
REFERINṬĂ: CERV-2022-CITIZENS-REM
BUGET TOTAL
ORIENTATIV

TERMENELIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANṬARE

8.000.000 €
Nu există un
buget maxim
acordat/proiect,
cererea
prevede
acordarea unor
sume forfetare

24 martie
2022
(ora 17.00 la
Bruxelles)

entităţi legal constituite (publice sau private),
din ţări participante la program, spre exemplu:
autorități publice locale/regionale sau
organizații non-profit, inclusiv organizații ale
societății civile, asociații de supraviețuitori și
organizații culturale, de tineret, educaționale și
de cercetare.

Obiective, priorități şi tipuri de acţiuni:
◘ Obiectiv general:
- comemorarea evenimentelor definitorii din istoria europeană modernă,
inclusiv a cauzelor și consecințelor regimurilor autoritare și totalitare, precum
și creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor europeni cu privire la
istoria, cultura, moștenirea culturală și valorile lor comune, sporind, astfel,
înțelegerea acestora cu privire la Uniune, la originile, scopul, diversitatea și
realizările acesteia, precum și a importanței înțelegerii și toleranței reciproce.
Prioritati tematice ale acestei cereri:
1. Comemorarea, cercetarea și educarea privind crimele comise sub
regimurile totalitare, în special Holocaustul;
“Noul cadru strategic al UE privind romi; egalitate, incluziune și participare”
și Strategia UE privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții
evreiești (2021-2030) ar trebui să fie luate în considerare de proiecte în
timpul implementării lor.

ELIGIBILITATE - ṬĂRI/REGIUNI

- state membre ale UE,
- ţări terţe care au semnat un acord
internațional de cooperare cu Comisia
Europeană (lista oficială la zi este
disponibilă aici)

INFORMAṬII SUPLIMENTARE:

• Cererile de propuneri de proiecte se
depun doar în format electronic, detalii
în textul cererii.
• Aplicațiile pot fi depuse în oricare
limbă oficială a UE (cu o descriere
sintetică în engleză). Din motive de
eficiență, Comisia insistă să fie utilizată
limba engleză pentru întreaga aplicație
• Demararea proiectelor evaluate
pentru cofinanţare poate să înceapă
numai după semnarea acordului de
grant: iunie-iulie 2022.

2. Rezistență, tranziție democratică și consolidare democratică în UE.

• Durata implemerntării: între 12 şi 24
de luni.

Tipuri de acţiuni finanţate
Proiectele sunt de așteptat să:
• includă diferite tipuri de organizații (autorități publice, organizații ale
societății civile, institute de cercetare și arhive, universități, organizații
culturale, locuri memoriale și de învățare..., etc.) și urmăresc să stabilească

• Inițiative politice sprijinite:
- Strategia UE privind combaterea
antisemitismului și promovarea vieții
evreiești (2021-2030).
- Planul de acțiune al UE împotriva
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o colaborare de durată între acești actori, în special între autorități publice și
instituții pentru cercetare, comemorare, etc.;
• dezvolte diferite tipuri de activități (activități de formare, publicații,
instrumente online, cercetare, inclusiv cercetarea provenienței, educație
non-formală, dezbateri publice, expoziții, colectare și digitalizare de mărturii,
acțiuni inovatoare și creative etc.) și să se asigure că aceste activități sunt
accesibile femeilor și bărbaților în condiții egale;
• implice oameni din diferite grupuri țintă și să asigure reprezentarea
echilibrată (din punct de vedere al vârstei, mediilor culturale și sociale, etc.)
cu un accent puternic pe multiplicatori (politicieni, oficial de stat, lideri de
opinie, ...etc.);
• fie implementat, de preferință, la nivel transnațional dacă adaugă valoare
proiectului (implicând crearea și funcționarea de parteneriate și rețele
transnaționale);
• împărtășească și să promoveze memoria și moștenirea în legătură cu
crimele comise de regimurile totalitare, precum și acțiunile de reducere a
denaturării și negării;
• promoveze o cultură comună de comemorare și înțelegere reciprocă între
oameni din țări și medii diferite.

rasismului pentru 2020-2025;
- Noul cadru strategic al UE privind
romii:
egalitate,
incluziune
și
participare.
• Comisia Europeană recomandă
consultarea bazelor de date cu
proiecte finanţate anterior prin
programul “Europa pentru cetăţeni”,
http://ec.europa.eu/programmes/europ
e-for-citizens/projects, care oferă
funcții de căutare (pe țară,
componentă,
măsură,
an)
și
capacitatea de a genera o hartă pentru
a localiza beneficiarul (beneficiarii) și
partenerii, precum și o descriere a
obiectivelor proiectului.

Surse de informare și documente:
Textul cererii: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2022/call-fiche_cerv2022-citizens-rem_en.pdf
Platforma oficială pe care aplicaţia poate fi depusă:
“Funding and Tender Opportunities”; acest ghişeu unic european oferă toate
informaţiile despre prezenta cerere, inclusiv o platforma pentru căutarea de
parteneri.
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană, prin mandat acordat Agenției executive europene
pentru Educație și Cultură (EACEA)
Avenue de Bourget, 1140 Bruxelles
Contact în caz de probleme legate de aplicația online:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
Contact pentru detalii despre cerere: EACEA-CERV@ec.europa.eu
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