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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018: „AUTORITĂȚILE LOCALE: PARTENERIATE PENTRU ORAȘE SUSTENABILE″
EUROPEAID – PROGRAMUL UMANITAR AL UE
REFERINȚĂ: EuropeAid/161146/DH/ACT/Multi
DOMENII: cooperare la nivel local, gestiune publică, guvernanță locală, orașe inteligente, etc.
BUGET
DISPONIBIL

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

53.151.603€
între 50% și
95%
cofinanțare

6 decembrie 2018
(orele 17:00 la Bruxelles)
doar o notă succintă

administrații locale (LA) și asociații ale
autorităților locale (ALA), inclusiv rețelele urbane
constituite în conformitate cu legislația în vigoare
a țării

state membre ale UE și țări
eligibile în conformitate cu Anexa
N a cererii. Sunt eligibile țările
non-UE vecine cu România

Context general:

Informații suplimentare:

Importanța autorităților locale urbane atât în procesele de dezvoltare, cât și în abordarea - Proiectele se implementează pe
provocărilor urbane este recunoscută în mod clar în angajamentele recente ale politicii o perioadă de minimum 24 și
internaționale și ale UE. Agenda 2030 include obiectivul 11 privind dezvoltarea sustenabilă, maximum 60 de luni.
care urmărește "să facă orașele incluzive, sigure, rezistente și durabile". Multe alte
obiective de dezvoltare durabilă au dimensiuni urbane puternice. Noua Agendă Urbană din - Propunerile trebuie redactate în
2016 reia toate principiile de bază pentru dezvoltarea urbană durabilă cuprinse în aceste oricare dintre limbile urmatoare:
angajamente. În plus, Acordul de la Paris și Agenda globală de acțiune privind schimbările engleză, franceză, spaniolă sau
climatice recunosc rolul esențial al orașelor și actorilor locali de a contribui la atingerea portugheză.
obiectivelor pe termen lung.
- Orice subvenție solicitată în
La nivelul UE, referințele principale sunt Comunicarea Comisiei intitulată "Abilitarea cadrul prezentei cereri de
autorităților locale în țările partenere pentru o guvernanță consolidată și rezultate mai propuneri trebuie să se încadreze
eficiente în materie de dezvoltare", Concluziile Consiliului privind "Autoritățile locale în între următoarele sume minime și
maxime:
dezvoltare" (2013) și Noul consens european privind dezvoltarea (2017).
• suma minimă: 2.000.000€,
Urbanizarea rapidă înseamnă că provocările globale, cum ar fi eradicarea sărăciei, • suma maximă: 5.000.000€.
poluarea, securitatea apei, schimbările climatice, conflictele, deplasările forțate și migrația,
trebuie abordate în zonele urbane. Urbanizarea rapidă este, de asemenea, un factor care
contribuie la apropierea și amestecarea diferitelor culturi și la valorificarea schimbului de
cunoștințe, elemente care promovează inovația. Dezvoltarea urbană bine gestionată poate
oferi astfel soluții inovatoare provocărilor globale, transformându-le în oportunități de
dezvoltare sustenabilă.
La nivel subnațional, autoritățile locale, instituțiile deconcentrate ale autorităților
guvernamentale sau alte instituții ale autorităților municipale și districtuale joacă un rol
important în abordarea acestor provocări urbane, în special ca frontiere ale crizelor și
situațiilor de urgență. Provocările identificate includ necesitatea de a consolida autoritățile
locale în activitatea lor de guvernare și de a-și îmbunătăți capacitatea în funcțiile esențiale
ale planificării urbane, gestionării terenurilor, rezilienței climatice, tranziției spre emisii
reduse de carbon și finanțelor publice.

- Depunerea aplicației online prin
PROSPECT este obligatorie
pentru această cerere de
propuneri (a se vedea secțiunea
2.2.2 din ghidul beneficiarului). În
PROSPECT toate datele și orele
sunt exprimate în ora Bruxellesului. Solicitanții ar trebui să rețină,
de asemenea, că sprijinul IT este
deschis de luni până vineri între
orele 08:30 și 18:30 ora
Bruxellesului (cu excepția
sărbătorilor legale). Pentru a
aplica la această cerere de
propuneri, organizațiile trebuie să
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Obiecte generale și specifice:
Obiectivul global al prezentei cereri de propuneri este de a promova dezvoltarea urbană
integrată prin parteneriate construite între autoritățile locale ale statelor membre ale UE și
ale țărilor partenere, în conformitate cu Agenda 2030 privind dezvoltarea sustenabilă.
Parteneriatele vor sprijini autoritățile locale din țările partenere pentru a aborda dezvoltarea
urbană durabilă prin consolidarea capacităților și furnizarea de servicii. În centrul acestei
abordări se află și schimburile colegiale ale autorităților locale (peer-to-peer). Acțiunile ar
putea sprijini construirea de noi parteneriate sau ar putea contribui la extinderea
parteneriatelor de durată și a relațiilor de cooperare.
Obiectivele specifice ale acestei cereri de propuneri sunt:
1) Consolidarea guvernanței urbane,
2) Asigurarea incluziunii sociale a orașelor,
3) Îmbunătățirea rezistenței și ecologizării orașelor,
4) Îmbunătățirea prosperității și a inovării în orașe.
Parteneriatele propuse trebuie să abordeze primul obiectiv specific (guvernanța urbană) și
cel puțin unul din cele trei obiective rămase (incluziunea socială, ecologizarea orașelor,
prosperitatea și inovarea). Acestea ar trebui să adopte în mod clar o dezvoltare urbană
integrată, în scopul de a contribui la aplicarea locală a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
Apelul conține patru loturi împărțite în zone geografice (a se vedea anexa O care însoțește
cererea):
Lotul 1: Parteneriate pentru orașele durabile din Africa Subsahariană,
Lotul 2: Parteneriate pentru orașele durabile din Asia și Pacific,
Lotul 3: Parteneriate pentru orașe durabile din America Latină, America Centrală și
Caraibe,
Lotul 4: Parteneriate pentru orașele durabile din vecinătățile de Sud și Est.
PRECIZARE DE INTERES: pentru lotul 4, sunt eligibile autoritățile locale din
Republica Moldova, Ucraina și Serbia
Sursă de informare:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&se
archtype=RS&aofr=161146&_cldee=bWFkYWxpbmEudHJhbmRhZmlyQHVuY2pyLm9yZw
%3d%3d&recipientid=contact-cfecbb9b4ad6e51180d8005056a0542b9ed263fb706b47c584f0290a9c9f9fdc&esid=f0ab86bf-55dc-e811-8113-005056a043ea
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DEVCO – Direcția generală Cooperare Internațională și Dezvoltare
Unitatea B6 – Finanțe și Contracte
Bruxelles
Întrebările pot fi trimise prin e-mail pâna la 15 noiembrie a.c., indicându-se clar referința
cererii de propuneri. Email de contact: EuropeAid-161146@ec.europa.eu

se înregistreze în PADOR.
- În primă fază, numai notele de
concept (Partea A a fișei
aplicației) trebuie să fie depuse
spre evaluare. Solicitanții care au
fost selectați vor fi invitați să
depună aplicația integrală.
- O zi de informare va fi
organizată pe 7 noiembrie la
sediul Infopoint al Serviciului de
Cooperare Externă de la
Bruxelles, detalii în ghid.

