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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018 : „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE″
MĂSURĂ DE SPRIJIN A DIRECȚIEI GENERALE POLITICĂ REGIONALĂ ȘI URBANĂ DIN CADRUL COMISIEI EUROPENE
REFERINȚĂ: 2018 CE 16 BAT 042
DOMENII: comunicare europeană, informare, promovare a politicii de coeziune
BUGET DISPONIBIL
COMUNICAT

DATA LIMITĂ PENTRU
APLICARE

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

5.000.000€
80% în cazul
minimum 70.000€ și
maximum 300.000€

28 iunie 2018

organizații mass-media/agenții de presă (televiziune, radio,
presa scrisă, presa online, noile mijloace de comunicare);
organizații non-profit; universități și instituții de învățământ;
centre de cercetare și grupuri de reflecție; asociații de interes
european; entități private; autorități publice (naționale,
regionale și locale), cu excepția autorităților responsabile cu
punerea în aplicare a politicii de coeziune

statele membre
ale UE

Obiective generale și specifice, activități eligibile:
Obiectivul principal este de a oferi sprijin pentru elaborarea și difuzarea de informații și de conținut privind
politica de coeziune a UE, respectând independența editorială completă a persoanelor implicate.
Obiective specifice:
 promovarea și încurajarea unei mai bune înțelegeri a rolului politicii de coeziune în sprijinirea tuturor
regiunilor UE;
 creșterea gradului de informare cu privire la proiectele finanțate de UE — în special prin intermediul
politicii de coeziune — și cu privire la impactul lor asupra vieții cetățenilor;
 diseminarea informațiilor și încurajarea unui dialog deschis cu privire la politica de coeziune, la rezultatele
sale, la rolul său în realizarea priorităților politice ale UE și la viitorul acesteia;
 încurajarea participării civice în ceea ce privește chestiunile legate de politica de coeziune și promovarea
participării cetățenilor la procesul de stabilire a priorităților pentru viitorul acestei politici.
Activitățile eligibile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
A. Măsurile ar trebui puse în aplicare în cadrul UE la nivel național, regional, multiregional sau la nivelul
mai multor state membre.
B. Propunerile trebuie să includă una sau mai multe activități și instrumente cu caracter inovator în vederea
atingerii obiectivelor, pentru a acoperi temele și a ajunge la publicul țintă.
C. Măsurile impuse de lege sau de contractele de servicii publice specifice (în cazul entităților publice) nu
sunt eligibile pentru prezenta cerere de propuneri.
Sursă de informare:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Informații
suplimentare:
- Data începerii
acțiunilor de
implementare:
începutul anului
2019.
- Proiectele se
implementează pe
o perioadă de
maximum 12 luni.
- Aplicațiile pot fi
depuse în oricare
limbă oficiala a
UE, dacă aceasta
nu este redactată
în engleză, atunci
este recomandată
anexarea unei
/unui
sinteze/rezumat
în engleză.
- Aplicațiile pot fi
mono sau multi
beneficiari.
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția Generală Politică Regională și Urbană
Direcția pentru buget, comunicare și afaceri generale
Contact pentru întrebări, detalii; REGIO-CONTRACTS@ec.europa.eu (întrebările pot fi trimise cu cel mult
10 zile înainte de termenul limită pentru aplicare)

