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Titlu: CERERE 2019 PENTRU PROIECTE DE PREVENIRE ṢI PREGĂTIRE ÎN PROTECṬIA CIVILĂ ṢI POLUAREA MARINĂ
Program: MECANISMUL DE PROTECṬIE CIVILĂ AL UNIUNII (UCPM – ACRONIM ÎN ENGLEZĂ)
Referinta: UCPM-2019-PP-AG
Domenii: gestiune publică, formare și cooperare, mediu, informare și comunicare, etc.
BUGET DISPONIBIL

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

5.700.000 €
rata de cofinanțare este
de 85%

4 aprilie 2019
(ora 17:00 la
Bruxelles)

entități private, publice și
organizații internaționale;
administrațiile publice
locale și judeṭene sunt
direct eligibile

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE, Norvegia, Islanda,
Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, țări
IPA II, țări ale Politicii de vecinătate (PEV) detalii în textul oficial al cererii

Obiective:
Prezenta cerere de propuneri va contribui la finanțarea activităților care vizează o
cooperare mai strânsă în prevenirea, pregătirea și sensibilizarea în domeniul protecției
civile și al poluării marine. Acesta acoperă orice tip de dezastru (inundații, cutremure,
incendii, pandemii, etc.)
Cadrul legal pentru această cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de
Protecție Civilă al Uniunii și a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final).
Decizia precizează că „rolul autorităților regionale și locale în managementul
dezastrelor este de mare importanță. Prin urmare, autoritățile regionale și locale trebuie
să fie implicate în mod adecvat în activitățile realizate în temeiul prezentei decizii, în
conformitate cu structurile naționale ale statelor membre”.
În cadrul prezentei cereri de finanțare, banii pot fi acordați proiectelor prin 2
componente distincte: a) PREVENIREA și b) PREGĂTIREA, fiecare având obiective și
priorități specifice, dar și un bugetul separat disponibil.
Provocări specifice și priorități:
Proiectele pot fi finanțate din două posturi bugetare distincte, bugetul intern și cel
extern.
Fondurile postului bugetar intern pot fi alocate doar dacă proiectele au ca beneficiari
statele membre participante la Mecanism‚ menționate în cerere), iar fondurile postului
bugetar extern pot fi alocate pentru proiecte ce se adresează nevoilor din țările aflate în
procesul de extindere și țările politicii europene de vecinătate – PEV (țările terțe
eligibile), dar cu relevanță pentru UE.
A. PREVENIRE: 1.500.000€ buget intern și 900.000€ buget extern
Obiectivul general al cererii de propuneri (proiectele de prevenire) din 2019 se

Informații suplimentare:
 Aplicațiile trebuie depuse
online, utilizându-se
platforma „Funding &
Tenders Portal Electronic
Submission”.
 Durata maximă a
implementării: 24 de luni.
Acṭiunile trebuie să înceapă
după 1 septembrie 2019.
 Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE,
dar, pentru facilitatea
evaluării, limba engleză este
preferată.
 Proiectele depuse pentru
bugetul intern trebuie să aibe
minimum 3 parteneri din
diferite state participante la
Mecanism și/sau organizații
internaționale.
 Proiectele depuse pentru
bugetul extern trebuie să
implice minimum 3 țări, din
care cel puțin o entitate dintro țară IPA II, neparticipantă la
Mecanism, sau a PEV și din
cel puțin 2 alte state
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concentrează pe consolidarea rezistenței la impactul schimbărilor climatice în participante/
Europa și vecinătățile sale.
organizație internațională.
Obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Consolidarea capacităților de reacție în caz de urgență;
Obiectivul specific 2: Dezvoltarea unor instrumente operaționale pentru facilitarea
răspunsului la situații de urgență;
Obiectivul specific 3: Consolidarea planurilor și a procedurilor intersectoriale și
macroregionale.
B. PREGĂTIRE: 2.400.000€ buget intern și 900.000€ buget extern
Obiectiv general: Cererea de propuneri pentru 2019 (proiectele de pregătire) se
concentrează pe consolidarea pregătirii pentru reacția la urgențele
multisectoriale, inclusiv sănătatea, CBRN (riscuri chimice, biologice, radiologice
și nucleare), mediul înconjurător și poluarea marină în Europa și vecinătățile
sale.
Obiective specifice:
Obiectivul specific 1: Consolidarea capacităților de reacție în caz de urgență;
Obiectivul specific 2: Dezvoltarea unor instrumente operaționale pentru facilitarea
răspunsului la situații de urgență;
Obiectivul specific 3: Consolidarea planurilor și a procedurilor intersectoriale și
macroregionale.
* țările IPA II care nu participă, în general, la Mecanism, dar sunt eligibile la această
cerere: Albania, Kosovo, Bosnia și Herțegovina
** țările vecine participante: Moldova, Ucraina, Armenia, Belarus, Georgia, Azerbaidjan,
Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina și Tunisia
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii și informații detaliate:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ucpm-2019-pp-prepag;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;program
Code=UCPM;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode
=null;callCode=UCPM-2019-PPAG;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
Programul de lucru al CE pentru 2019:
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/work_programme_2019.pdf
Website ECHO pentru informații generale: https://ec.europa.eu/echo/index_en

 Pentru proiectele pe
poluare marină, solicitantul
trebuie să notifice autoritatea
națională competentă,
respectiv, pentru România,
Prefectura Constanța –
Autoritatea Navală Română.
 Proiectele ar trebui să fie
complementare și ar trebui să
analizeze realizările
activităților relevante
întreprinse deja la nivel
european prin intermediul
fondurilor Uniunii. Verificați
baza de date a proiectelor de
prevenire și pregătire:
http://ec.europa.eu/echo/fundi
ng-evaluations/financing-civilprotection-europe/selectedprojects_en
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția generală pentru protecție civilă europeană și operații de ajutor umanitar
(ECHO)
Direcția ECHO A – Managementul de urgență
Unitatea A.2 – Protecție Civilă și Securitate Civilă
1049 Bruxelles
BELGIA
e-mail pentru detalii/întrebări privind această cerere: ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
probleme IT la depunerea aplicației:
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html

