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TITLU: CERERE DE PROPUNERI PRIVIND PROIECTELE DE INTERES COMUN PENTRU ACORDAREA DE GRANTURI ÎN DOMENIUL
REȚELELOR DE TELECOMUNICAȚII TRANSEUROPENE DIN CADRUL MECANISMULUI PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI PENTRU
PERIOADA 2014-2020 - EUROPEANA
PROGRAM: MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE) 2014 -2020
Referinta: CEF-TC-2019-1: Europeana
Domenii: digitalizare, inovare, gestiune publică, cooperare transfrontalieră, prezervarea patrimoniului cultural, etc.
BUGET

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA PROPUNERILOR

2.000.000 €
maximum 75%
cofinanțare

14 mai 2019
(ora 17.00 la Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

autorități publice centrale, regionale şi
locale şi entități private, dacă au acordul
statului membru din care fac parte,
organizații internaționale

Obiective şi acțiuni:

statele membre ale UE,
țări EEA: Norvegia şi
Islanda

Informații suplimentare:

✓ O zi de informare virtuală va
Obiectivul acestei cereri este, pe de-o parte, de a oferi sprijin instituțiilor culturale și altor fi organizată pe 7 martie a.c.
parteneri publici și privați, pentru a mări cantitatea de conținut şi metadate disponibile
prin Europeana, informații de înaltă calitate și potrivite pentru reutilizare, iar pe de alta ✓ Participarea țărilor din
parte de a crește gradul de conștientizare și de utilizare a acestei platforme digitale.
Spațiul Economic European
este permisă prin Regulamentul
Acțiunile propuse selectate pentru finanțare în cadrul acestei cereri trebuie să prezinte o No 283/2014 al Parlamentului
abordare tematică în colectarea, conservarea și prezentarea conținutului patrimoniului European şi al Consiliului.
cultural în „Europeana”. Contextul conținutului ar trebui să fie de interes paneuropean,
cu potențialul de a atrage atenția sporită și de a spori vizibilitatea și implicarea ✓ Informații şi detalii pentru
utilizatorilor. Subiectele relevante pot include diversitatea culturală, lupta împotriva beneficiari şi pe Twitter
discriminării, excluziunea socială și sărăcia, chestiunile de gen și egalitatea, @inea_eu.
responsabilizarea tinerilor, libertatea de exprimare, accesul la informații verificabile și de
încredere, migrația și altele. Lista subiectelor nu este exhaustivă.
✓Întrebările pentru această
cerere pot fi trimise până la 22
Pentru a îndeplini acest obiectiv, acțiunile finanțate trebuie să includă cel puțin unul aprilie a.c.
dintre următoarele demersuri:
✓ Solicitanții sunt încurajați să
1. Colectarea de noi conținuturi și metadate tematice de înaltă calitate tematice, cu depună aplicațiile în limba
descrieri bogate, pentru a dezvolta colecții conservate, expoziții sau alte modalități engleză.
personalizate de a genera o experiență bogată a utilizatorilor și o implicare ridicată a
publicului. Acest material ar trebui să fie selecționat și pregătit pentru subiecte ✓ Consorțiul trebuie să fie
importante și relevante de semnificație paneuropeană. Dacă este necesar, aceasta format din minimum 3 entități
poate include o digitizare limitată și orientată a conținutului care poate fi pus la dispoziție din 3 țări participante la
pentru reutilizarea gratuită.
program diferite.
2. Utilizarea conţinutul Europeana selectat pentru a crea sau îmbogăți colecții și
expoziții tematice de înaltă calitate, orientate pe teme relevante, după cum s-a arătat
mai sus. Dacă este necesar, acestea pot include activități care vizează creșterea calității
conținutului și a metadatelor existente (de exemplu, îmbunătățirea structurii, a bogăției
și a capacității multilingvistice) disponibile prin intermediul Europeana, în special în ceea
ce privește descrierile articolelor.

✓ Durata implementării:
maximum 18 luni.
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În plus față de activitățile menționate anterior, proiectele pot include, de asemenea,
activități precum:
1. promovarea consolidării capacității și a inovării digitale în rândul instituțiilor culturale,
prin furnizarea de formare și sprijin specializat acestora în ceea ce privește pregătirea și
publicarea conținutului tematic în «Europeana» și online și îmbunătățirea calității
conținutului și a metadatelor pe care le pun la dispoziție;
2. creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile împărtășirii conținutului de
înaltă calitate de patrimoniu digital la «Europeana» și pe alte platforme și deschiderea
acestuia pentru reutilizare;
3. creșterea gradului de conștientizare pentru a încuraja utilizarea «Europeana» în
întreaga Europă, în special de către publicul larg. În acest scop, pot fi utilizate colecții
sau expoziții conservate, care evidențiază conținut special de interes pentru diverse
segmente de public sau prin activități de implicare a utilizatorilor. În plus, conținutul
tematic poate fi prezentat pe website-uri și platforme terțe, pe bloguri și pe rețele
sociale, astfel încât informaţia bogată deţinută de «Europeana» să fie mai aproape de
utilizatori.
Surse de informare şi documentație:
programul de lucru al Comisiei pentru 2019:
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
textul cererii: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2019-1_europeana_call_text.pdf
pagina oficială de web: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2019-europeana
Instituții responsabile:
Comisia Europeană - Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie
prin:
Agenția executivă „Inovare şi Rețele” - INEA
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles (Evere)
Întrebările privind aceste cereri de propuneri de proiecte pot fi trimise la:
INEA-CEF-Telecom-Calls@ec.europa.eu

