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Titlul apelului: SPRIJIN PENTRU MĂSURILE DE INFORMARE PRIVIND POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) PENTRU ANUL 2018
Program: ACṬIUNI DE INFORMARE ÎN DOMENIUL POLÍTICII AGRÍCOLE COMUNE
Referinṭă: 2017/C 339/07
Domenii: agricultură, dezvoltare rurală, informare, educaṭie ṣi formare, gestiune publică, media/comunicare
BUGET/SUMA ACORDATĂ PE PROIECT

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

ṬĂRI/REGIUNI

DATA DE DEPUNERE

ELIGIBILITATE

15 decembrie
2017

orice entitate constituită legal juridic
pe teritoriul UE: autorităṭi publice
locale, regionale ṣi centrale,
organizaṭii non-guvernamentale
publice sau private, agenṭii,
asociaṭii, societăṭi, universităṭi,
ṣcoli, centre de cercetare, etc.

Obiective și tematici:
Consolidarea încrederii în UE în rândul tuturor cetățenilor, nu numai al fermierilor.
Politica agricolă comună (PAC) este o politică pentru toți cetățenii din UE, iar beneficiile
pe care le aduce acestora trebuie să fie clar demonstrate.
În cazul publicului larg, obiectivul este de a spori, în rândul cetățenilor, gradul de
cunoaștere a importanței sprijinului UE pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală
prin intermediul PAC.
În cazul părților interesate, obiectivul este de a stabili un dialog cu părțile interesate (în
principal fermieri și alte părți interesate care activează în zonele rurale) pentru a
comunica pe tema PAC în comunităṭile lor, precum și în rândul publicului larg.
Este necesar ca propunerile să acopere în mod specific contribuția PAC la:

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 propunerilor,
solicitanții sunt însă
încurajați să își depună
propunerea în limba
engleză, franceză sau
germană.
 Întrebările despre
această cerere de propuneri
pot fi adresate la agrigrants@ec.europa.eu până
la 1 decembrie a.c.

 stimularea creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în
zonele rurale și menținerea unor comunități rurale viabile pe întreg teritoriul UE;
 Acṭiunile de informare
 încurajarea cunoașterii, a inovării și a digitizării în sectorul agricol;
trebuie să înceapă la 1 mai
 sporirea sustenabilității mediului și a rezilienței la schimbările climatice;
2018 ṣi nu pot dura mai
 sprijinirea reînnoirii generațiilor și consolidarea structurii socioeconomice a mult de 12 luni.
zonelor rurale;
 asigurarea unui venit echitabil pentru fermierii din lanțul agroalimentar pentru a  Prezenta cerere de
menține viabilitatea producției agricole europene și viitorul modelului de exploatație propuneri are la bază
agricolă de tip familial;
Regulamentul (UE)
 încurajarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor și al adulților nr.1306/2013 al
prin consumul de produse alimentare de bună calitate, sigure și produse în mod Parlamentului European și
sustenabil, precum și prin distribuirea de produse agricole în cadrul programului UE al Consiliului
în școli, pentru a contribui în mod semnificativ la inițiativa Comisiei în domeniul din 17 decembrie 2013
stilului de viață sănătos.
privind finanțarea,
gestionarea și monitorizarea
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politicii agricole comune.

Acṭiuni finanṭate:

ctiuni finantate:

În cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte, sunt eligibile doar măsurile care au un
caracter :
- multiregional sau naṭional,
- european (cu impact în cel puṭin 2 state membre).
Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități și instrumente cu
caracter inovator în scopul de a atinge obiectivele, de a trata temele și de a ajunge la
publicul-țintă, așa cum se prevede în măsura în cauză, în conformitate cu punctul 2 din
prezenta cerere de propuneri.
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;
producerea și distribuirea de materiale tipărite (publicații, afișe etc.);
crearea unor instrumente pe internet și prin intermediul rețelelor sociale;
evenimente mediatice;
conferințe, seminarii, ateliere (de preferință transmise în direct pe internet) și
studii pe teme legate de PAC;
evenimente de tipul „fermă la oraș”, care explică populației urbane importanța
agriculturii;
evenimente de tipul „fermă deschisă” care urmăresc să le prezinte cetățenilor
rolul agriculturii (de exemplu, cele mai bune practici, proiecte de inovare);
expoziții statice sau mobile sau puncte de informare.

Sursă de informare:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2017:339:FULL&from=FR
Cele mai importante importante întrebări ṣi răspunsuri, dar ṣi documentaṭia conexă
cererii vor fi publicate pe pagina oficială a CE: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-forinformation-measures_en
Instituṭie responsabilă:
Comisia Europeană
Unitatea AGRI B1
Cererea de propuneri 2017/C 339/07
În atenṭia ṣefului de unitate
L130 4/053
1049 Bruxelles
Belgia

 Propunerea trebuie să
cuprindă o listă a
indicatorilor relevanți
(calitativi/cantitativi) pentru a
putea măsura
rezultatele/efectele
preconizate ale măsurii de
informare (a se vedea
formularul de candidatură
3).
 Propunerile trebuie
prezentate pe suport de
hârtie, trimise prin poṣtă sau
depuse personal. În plus
față de depunerea
documentelor pe suport de
hârtie, solicitantul trebuie să
depună și o copie în format
electronic a propunerii și a
tuturor anexelor sale pe
suport CD-ROM sau stick
USB, în același plic cu
versiunea pe hârtie. Copia
pe suport de hârtie
prevalează.

