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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018: „DIALOGURILE TRANSATLANTICE UE-CANADA ALE SOCIETĂȚII CIVILE PRIVIND TINERETUL″
INSTRUMENTUL DE PARTENERIAT (IP) AL UE
REFERINȚĂ: EuropeAid/159496/DD/ACT/CA
DOMENII: cooperare, tineret, networking, securitate, pace, societatea digitală
BUGET
DISPONIBIL

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU APLICARE

900.000€
între 55% și
90%
cofinanțare

10 iulie 2018
(ora 16.00 la
Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

entităṭi legal constituite în state participante: organizații non-profit de state membre ale UE;
la nivel național sau local, agenții, operatori din sectorul public, Canada
autorități locale, grupuri de reflecție, universități, organizații
internaționale

Context, obiective, bază juridică:
Instrumentul de parteneriat (PI) a fost conceput special pentru a promova interesele strategice ale
Uniunii Europene la nivel mondial prin sprijinirea cooperării în domenii de interes reciproc cu
principalii actori internaționali. Mai detaliat, aceasta cuprinde patru domenii-cheie: a) abordează
provocările globale majore, cum ar fi securitatea energetică, schimbările climatice și protecția
mediului; b) sprijină implementarea dimensiunii externe a politicilor interne ale UE și a Strategiei
Europa 2020; c) acoperă aspecte specifice ale diplomației economice a UE prin îmbunătățirea
accesului pe piețele țărilor terțe prin intermediul comerțului, investițiilor și oportunităților de afaceri și
d) sprijină activitățile de diplomație publică, inclusiv cooperarea academică și a grupurilor de experți,
precum și activitățile de promovare viziunea și principiile Uniunii.
Baza juridică a Instrumentului de Parteneriat: REGULAMENTUL (UE) NR. 234/2014 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui
instrument de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe.
UE și Canada au deschis recent un nou capitol, mai puternic, în cooperarea pe termen lung o dată cu
Acordul de parteneriat strategic (SPA), care a intrat în vigoare provizoriu la 1 aprilie 2017.
SPA încurajează, în special, utilizarea schimburilor prin intermediul organizațiilor neguvernamentale
și al grupurilor de reflecție care reunesc tinerii și alți parteneri economici și sociali pentru a extinde și
aprofunda aceste relații și pentru a îmbogăți fluxul de idei pentru soluționarea provocărilor comune.
Pentru a contribui la atingerea acestui obiectiv, prezenta cerere de propuneri propune instituirea unor
dialoguri între UE și Canada în domeniul tineretului, care să ofere o platformă în care se pot întâlni
organizații relevante pentru tineri și organizații care se află în contact cu tinerii pentru a face schimb
de opinii și de experiențe pe teme de interes pentru tinerii proveniți din Uniunea Europeană și din
Canada.
Implicarea tinerilor în modelarea politicilor este o prioritate atât pentru UE, cât și pentru Canada.
Priorități și acțiuni:
Lotul 1: Prioritatea tematică 1: tineretul, securitatea și pacea
În cadrul acestui subiect general, dialogul ar putea să se concentreze pe trei sub-teme:
a) Prevenirea și combaterea extremismului violent;
b) Schimbările climatice: discutarea impactului schimbărilor climatice (de exemplu, asupra apei, a
alimentelor și a securității energetice);

Informații
suplimentare:
- Durata
implementării
acțiunilor prevăzute
trebuie să fie cuprinsă
între 18 și 30 de luni.
Acțiunile trebuie să se
desfășoare și în UE,
dar și în Canada.
- Aplicația poate fi
depusă doar prin
sistemul electronic
PROSPECT. O
înscriere prealabilă în
baza de date PADOR
este obligatorie.
Consiliere: sesiune
de informare
prevăzută pe 25
aprilie 2018 (și
manualele de
utilizare).
În cazul în care vă
interesează această
sesiune, trimiteți un email până la 20 aprilie
2018 la adresa
delegation-canadapi@eeas.europa.eu ,
indicând: numele,
prenumele,
naționalitatea și
adresa de e-mail a
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c) Egalitatea de gen.
Lotul 2: Prioritatea tematică 2: lumea digitală
Lista orientativă a activităților întreprinse ca răspuns la loturile 1 și 2 poate include:
 discuție/cartografierea provocărilor priorității tematice abordate,
 schimbul de cunoștințe, experiență, bune practici în domeniul priorității tematice abordate,
organizarea de evenimente/întâlniri, dezvoltarea de platforme online, etc.,
 îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații prin identificarea lacunelor și a
domeniilor de îmbunătățire a priorității tematice abordate,
 formularea de recomandări care să fie diseminate cât mai mult posibil în UE și în Canada,
 soluții inteligente și inovatoare de media socială și campanii privind prioritatea tematică
abordată.
Sursă de informare:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=
RS&aofr=159496
Instituție responsabilă și contact:
Delegația CE în Canada
delegation-canada-pi@eeas.europa.eu (întrebările pentru nelămuriri sau detalii pot fi adresate cu cel
mult 21 de zile înainte de termenul-limită pentru aplicare
Pentru probleme IT: EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu

persoanelor care
urmează să participe,
precum și organizația
lor (maxim 2
participanți/
organizație). Nu pot fi
rambursabile costurile
suportate de
solicitanți pentru
participarea la
această sesiune de
informare.
- Parteneriatul
trebuie să fie
constituit din cel puțin
o entitate din UE și o
alta din Canada, CE
recomandă minimum
3 parteneri/proiect.
- Aplicațiile pot fi
depuse doar în
franceză sau engleză.

