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TITLU: “CERERE DE PROPUNERI PENTRU PROTECȚIA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI”
PROGRAM: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027
REFERINTĂ: CERV-2022-CHILD
DOMENII: drepturile copilului, formare şi educație, acţiuni de sensibilizare, pregătirea unor mecanisme de participare a copiilor
la nivel local și național, inclusiv în școli, consolidarea capacităților, cooperare, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ
ACORDATĂ PE PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ DE
DEPUNERE A
APLICAŢIILOR

3.010.000 EUR
Bugetul propus ar putea fi
majorat cu maximum 20%;
cofinanţare de 90% din
totalul costurilor eligibile și
minimum 75.000€/proiect

18 mai 2022
ora 17:00 la Bruxelles

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ŢĂRI/REGIUNI

- orice persoană juridică (organisme publice sau
private) din statele participante la program;
- o entitate orientatā spre profit poate participa
doar în parteneriat cu entitāți publice sau private
non-profit

Context general şi obiectiv:
Bază legală:
- Regulamentul financiar al UE 2018/1046 şi
- Regulamentul (UE) 2021/692 al Parlamentului European și al Consiliului de
instituire a Programului pentru cetățeni, egalitate, drepturi și valori (versiunea în
limba română)
Context general:
Strategia UE privind drepturile copilului și Garanția UE pentru copii, ambele adoptate la
24 martie 2021, au instituit un nou cadru politic pentru a asigura protecția drepturilor
tuturor copiilor și pentru accesul la serviciile de bază pentru copiii vulnerabili. Strategia
include peste 40 de acțiuni propuse spre implementare până în 2024.
Lucrările privind strategia au fost acompaniate de consultări cu copiii (online și offline) și
au dus la mai mult de 10.000 de răspunsuri la un chestionar online. O mare majoritate a
copiilor (70%) au spus că ar dori să participe mai mult în luarea deciziilor care le afectează
viața.
Comisia a întreprins deja și va continua să implementeze mai multe acțiuni pentru a
aduce copiii mai aproape de procesele de luare a deciziilor. O astfel de inițiativă este
înființarea viitoarei « Platforme europene de participare a copiilor » care va conecta
mecanisme de participare existente. De asemenea, Comisia a sprijinit participarea
copiilor la nivel local și național, inclusiv prin finanțare și intenționează să îîncurajeze și
să finanțeze mai multe schimbări sistemice la nivel local și național pentru a susține
punerea în aplicare a primului pilon tematic al strategiei.

state membre ale
UE, țāri non-UE
asociate la
program, doar
dacă sunt încheiate
acorduri de
cooperare

Informaṭii suplimentare:
✓ Candidaturile trebuie
depuse pe platforma CE
„Funding and Tenders
Opportunities”.
✓ Proiectele din cadrul
acestui apel pot fi naționale
sau transnaționale.
✓ Proiectul trebuie să aibă
minimum 2 parteneri.
✓ Solicitanții pot depune
mai multe propuneri pentru
proiecte diferite în cadrul
aceleiași cereri (și li se poate
acorda o finanțare pentru
acestea) şi pot participa la
mai multe propuneri diferite
ca partener în consorțiul
proiectului.
✓ Cererile trebuie să fie
redactate într-una din limbile
oficiale ale UE (Notă: din
motive de eficiență, Comisia
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Obiectiv:
Această cerere de propuneri va contribui la punerea în aplicare a acțiunilor propuse de
Strategia UE privind drepturile copilului prin sprijinirea, ajutor pentru progres și punerea
în aplicare a unor politici cuprinzătoare pentru a proteja și promova drepturile copilului.
Teme, priorităţi şi acțiuni finanțate:
Teme și priorități:
Această cerere de propuneri va contribui la punerea în aplicare a primului domeniu
tematic al Strategiei UE privind drepturile asupra drepturilor copilului – „participarea la
viața politică și democratică: o UE care împuternicește copiii să fie cetățeni activi și
membri ai societăților democratice”. Apelul vizează consolidarea sustenabilității și a
impactului mecanismelor de participare a copiilor (existente sau create) la nivel local și
național în procesele de luare a deciziilor.
Prin urmare, în acest apel, implicarea puternică a autorităților publice locale, regionale și
naționale este esențială, deoarece contribuie la durabilitatea rezultatelor și asigură
schimbări mai sistemice. Acest lucru poate fi realizat prin alocarea unor resurse adecvate
pentru mecanismele noi și existente de participare a copiilor, prin educație privind
cetățenia, egalitatea și participarea la procesele democratice în școli, consolidarea
capacităților pentru adulți cu privire la modul de a se angaja în discuții cu copiii într-un
mod semnificativ și sensibilizarea și activități de instruire pentru copii.
Implicarea şcolilor:
Școlile sunt un mediu natural în care copiii îşi pot exercita drepturile și pot pregăti activități
participative împreună cu colegii lor și pot experimenta impactul angajării/participării lor
asupra vieții lor de zi cu zi. Există deja o mulțime de bune practici privind înființarea de
consilii consultative școlare sau consilii naționale ale elevilor.
Prin urmare, acest apel vizează, deopotrivă, şi școlile să susțină eforturile de a crea un
mediu sigur, încurajator și semnificativ și să implice copiii în viața de zi cu zi a lor și în
luarea deciziilor.
Tipurile de activități care pot primi cofinanţare includ:
• stabilirea de programe durabile și pe termen lung și de mecanisme de
participare a copiilor la nivel local și național, inclusiv în școli;
• acordarea de sprijin și extinderea sferei operaționale a mecanismelor existente
de participare a copiilor, cu scopul de a le integra în procesele mai largi de luare
a deciziilor și în sistemul democratic la nivel local și național;
• învățare reciprocă, activități de formare, schimb de bune practici, cooperare,
inclusiv identificarea de bune practici;
• activități de consolidare a capacităților și de formare ale autorităților naționale,
regionale și locale;
• activități de formare și conștientizare pentru copii și adulți cu privire la dreptul de
a fi auziți și la participarea/implicarea copiilor în diferite procese decizionale care
au impact asupra vieții lor.

recomandă solicitanților să
folosească limba engleză).
✓ Durata proiectelor trebuie
să fie între 12 şi 24 de luni.
✓ Se încurajează puternic
implicarea unei autorităţi
publice, inclusiv autoritățile
regionale și locale, în
proiecte.
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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

Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere a portalului, vă rugăm să
contactați biroul de asistență IT. Întrebările care nu sunt legate de IT ar trebui
trimise direct la următoarea adresă de e-mail:
EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu .
Referința apelului și subiectul la care se referă întrebarea trebuie indicate în mod
clar (a se vedea pagina de început a textului oficial al cererii).

