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TITLUL CERERII: SPRIJIN PENTRU MĂSURILE DE INFORMARE PRIVIND POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) PENTRU ANUL 2020
PROGRAM: ACȚIUNI DE INFORMARE ÎN DOMENIUL POLITICII AGRICOLE COMUNE
Referinṭă: IMCAP-INFOME-2020
Domenii: agricultură, dezvoltare rurală, informare, educație și formare, gestiune publică, media/comunicare
BUGET/SUMA ACORDATĂ PE
PROIECT

4.000.000 €;
minimum 75.000€ și maximum
500.000 €/proiect;
maximum 60% din totalul
costurilor eligibile direct
atribuite + 7% costuri indirecte

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

21 ianuarie 2020
ora 17:00 la
Bruxelles

ŢĂRI/REGIUNI

ELIGIBILITATE

- orice entitate juridică de pe teritoriul UE:
autorități publice locale, regionale și centrale,
organizații non-guvernamentale publice sau
private, agenții, asociații, societăți, universități,
școli, centre de cercetare, etc.
- entitățile care nu au personalitate juridică, în
anumite condiții

Obiectiv, tematică, public-țintă:
Prezenta cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr.1306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea Politicii agricole comune.
Obiectivul general al apelului este să finanțeze proiecte care promovează Politica
agricolă comună europeană (PAC).
Tematică: Având în vedere aceste obiective și, în special, accentul din ce în ce mai mare
pe sustenabilitatea agriculturii, propunerile de măsuri de informare ar trebui să
abordeze în mod special acest subiect, concentrându-se pe dimensiunile economice, de
mediu și sociale ale PAC.
Atenţia ar trebui să se concentreze pe a arăta beneficiile PAC pentru Europa, fermieri și
cetățenii europeni și abordarea percepțiilor greșite și dezinformarea cu privire la
agricultura europeană și PAC, folosind date și fapte în vederea sensibilizării publicului cu
privire la relevanța sprijinului UE pentru agricultură și dezvoltare rurală prin PAC.
Proiectele ar trebui să arate rolul agriculturii în societate și să promoveze înțelegerea
contribuției enorme pe care sectorul agroalimentar UE o oferă economiei extinse a UE.
Propunerile ar trebui să vizeze și sustenabilitatea agriculturii, punând accent pe
dimensiunile economice, de mediu și sociale ale PAC.
Consolidarea încrederii în UE în rândul tuturor cetățenilor, nu numai al fermierilor, este
obiectivul central al cererii. Politica agricolă comună (PAC) este o politică pentru toți
cetățenii din UE, iar beneficiile pe care le aduce acestora trebuie să fie clar demonstrate.
Public-țintă:
în zonele urbane - publicul larg, în special tinerii și/sau
în zonele rurale - fermierii și părțile interesate.

statele
membre ale
Uniunii
Europene

Informatii suplimentare:
✓ Propunerile trebuie să
fie redactate într-una dintre
limbile oficiale ale UE.
Pentru a facilita prelucrarea
promptă a acestora,
solicitanții sunt însă
încurajați să își depună
aplicația în limba engleză.
✓ Candidații pot depune o
singură candidatură pentru
prezenta cerere de
propuneri.
✓ Întrebările despre
această cerere de propuneri
pot fi adresate la adresa:
agri-grants@ec.europa.eu .
✓ Acțiunile de informare
nu pot dura mai mult de 12
luni şi trebuie să înceapă în
iunie/iulie 2020.
✓ Entitățile care nu au
personalitate juridică în
temeiul legislației naționale
aplicabile pot fi candidați
eligibili, cu condiția ca
reprezentanții lor să aibă
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Acțiuni finanțate:

ctiuni finantate:

În cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte, sunt eligibile doar măsurile care au un
caracter :
- multiregional sau național și se desfășoară într-un stat membru sau
- european (cu impact în cel puțin 2 state membre).
Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi (lista nu
este exhaustivă):
-

producerea și distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale;
campanii pe internet și pe platformele de comunicare socială;
evenimente mediatice;
conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme legate de PAC.

Sursă de informare:
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro
Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate la această adresa.
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG AGRI
1049 Bruxelles
Belgia

capacitatea de a-și asuma
obligații legale în numele
acestora și de a oferi
garanții pentru protecția
intereselor financiare ale
Uniunii echivalente cu cele
oferite de persoanele
juridice.
✓ Propunerile trebuie
depuse online prin Portalul
Electronic al CE “Search
Funding & Tenders”.

