
Subject: Informare - finantare Noul Bauhaus European - 3 cereri de propuneri de proiecte 

  

  

Stimata doamna / Stimate domnule Presedinte, 

  

Comisia a anunțat la 30 martie a.c. lansarea a 3 cereri de propuneri pentru ca Noul 

Bauhaus European (NBE) să devină o realitate pe teren. Sprijinul financiar este destinat 

în mod specific cetățenilor, comunităţilor locale, judeţene şi regionale pentru a integra 

această iniţiativă în teritoriile lor.  

Lansate de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), prima și a doua cerere de 

propuneri se axează pe activitățile de implicare ale cetățenilor și pe crearea în comun de 

spații publice cu cetățenii. 

Cele 3 cereri sunt: 

1.„Activităţi de implicare a cetățenilor”(hyperlink ataşat către pagina oficială EIT) ; 

proiectele vor ajuta cetățenii să adopte obiceiuri mai durabile, să conceapă noi 

produse, servicii sau soluții și să sprijine membrii comunității să fie factori ai 

schimbării. Finanţarea este de 100%,  pentru o contribuţie maximă de până la 15.000 

EUR, fiind prevăzut un sprijin pentru 8 propuneri de proiect. O zi de informare 

europeană (hyperlink ataşat pentru pagina de înregistrare) este prevăzută pentru 26 

aprilie 2022. 

2.„Co-crearea spațiului public” (hyperlink ataşat); finanţarea va sprijini proiecte care 

identifică soluții inovatoare în cadrul temelor Noului Bauhaus European. Finanţarea 

este de 100%,  pentru o contribuţie maximă de până la 45.000 EUR, fiind prevăzut 

un sprijin pentru 6 propuneri de proiect. O zi de informare europeană (hyperlink 

ataşat pentru pagina de înregistrare) este anunţată pentru 26 aprilie 2022. 

Termenul de depunere a propunerilor pentru cele două cereri lansate de EIT este 29 

mai 2022, ora 23:59 CEST. 

Eligibilitate pentru cererea „Activităţi de implicare a cetăţenilor”: entităţi publice şi private 

(aplicaţii individuale, consorţiile nu sunt acceptate) din statele membre şi ţări participante la 

programul “Orizont Europa”. Este puternic încurajată participarea celor din ţările RIS 

(Schema Regională pentru Inovare, România este inclusă in RIS). 

Eligibilitate pentru cererea „Co-crearea spaţiului publice”: aplicațiile trebuie să fie depuse de 

consorții de minim 2 parteneri și maximum 4 parteneri. Unul dintre acești parteneri trebuie să 

fie un oraș, un judeţ, o regiune sau o entitate afiliată unui oraș, judeţ sau regiune situată într-

un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la programul „Orizont Europa”. În cazul în 

care consorțiul este format din 2 parteneri, solicitanții trebuie să fie organizații independente 

una faţă de alta (nu poate exista o legătură afiliată între aceștia). 

3.„Sprijin pentru inițiativele locale ale noului Bauhaus european” (hyperlink ataşat); 

finanţarea este prevăzută pentru o asistență tehnică acordată municipalităților mici și 

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=44skucV6ZUKR7qk429nLzJPk09dEzLxLhQPhLsEzcwtUNFk0SkpZNzQwU0tQSTA0VjNUQ0YxRDZQSS4u&wdLOR=cC5951271-2FB1-4383-9B3B-D99CA6D0EAF6
https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=44skucV6ZUKR7qk429nLzJPk09dEzLxLhQPhLsEzcwtUOVZXRFlSS1RUNEhBOEJHMFBVMEFYMkYwTC4u
https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme
https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus


mijlocii, care nu au capacitate sau o expertiză bogată necesare pentru a transforma 

ideile lor de proiecte NBE în realitate. Un număr de 20 de concepte de proiecte este 

prevăzut spre finanţare. Fondul european de dezvoltare regională finanțează asistența 

tehnică acordată municipalităților. Aceasta poate lua forma unei expertize 

metodologice, tehnice, de reglementare, financiare și socioeconomice adaptate, 

furnizate de echipa de experți pe teren, care va sprijini dezvoltarea în continuare a 

conceptelor de proiect ale municipalităţilor care au beneficiat de asistenţă. 

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor este 23 mai 2022, ora 17:00 CEST. 

Eligibilitate: Tipul de entitate care aplică: autorități publice subnaționale (de exemplu, orașe 

mici şi medii, districte, județe), precum și aglomerări, grupuri de municipalități și zone 

funcționale (inclusiv zonele transfrontaliere) care au toate competențele necesare 

implementării proiectului depus. Dimensiunea entităților care solicită: mai puțin de 100.000 

de locuitori (în cadrul unui grup, fiecare dintre municipalităţi trebuie să aibă mai puțin de 

100.000 de locuitori). 

Toate propunerile trebuie să încorporeze și să integreze cele trei valori centrale ale 

Noului Bauhaus European (sustenabilitate, estetică, incluziune) și cele trei principii-

cheie ale Noului Bauhaus european (abordare multi-nivel, participativă, trans-

disciplinară) în proiectele lor. 

Noul Bauhaus European a fost ghidat la concepere de următoarele patru axe tematice pe care 

Comisia a decis să le urmeze în timpul implementării iniţiativei: 

• Reconectarea cu natura; 

• Recăpătarea sentimentului de apartenență; 

• Prioritizarea locurilor și persoanelor care au cea mai mare nevoie; 

• Necesitatea unei gândiri pe termen lung privind ciclului de viață, în ecosistemul industrial. 

  

Cu stima, 

Echipa UNCJR 

  


