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A. Privire generală
Scopul şi structura Ghidului
Scopul acestui ghid este de a prezenta tuturor părţilor interesate conţinutul Programului
„Europa pentru cetăţeni”, precum şi procedurile şi condiţiile de aplicare pentru o subvenţie
în conformitate cu diferitele sale acţiuni şi măsuri. El are statutul unei cereri de propuneri.
Organizaţiile interesate sunt invitate să citească:
secţiunea A, care prezintă o importantă introducere a Programului, cu acţiunile şi măsurile
sale. Aceasta specifică şi temele prioritare care prezintă relevanţă pentru toate activităţile
finanţate în cadrul acestui program;
secţiunea B, care oferă informaţii generale importante privitoare la aplicarea programului,
inclusiv termenii financiari şi juridici;
şi în final, capitolul specific al secţiunii C care corespunde intereselor şi profilului acestor
organizaţii. Această parte include informaţii detaliate asupra diferitelor acţiuni şi măsuri din
cadrul acestui program.
Ghidul programului se ocupă de majoritatea acţiunilor şi măsurilor din cadrul programului.
Ghidul include toate informaţiile necesare pentru depunerea unei cereri şi indică link-ul
către diferitele formulare ce trebuie completate. De asemenea, acesta specifică condiţiile ce
trebuie îndeplinite de acele organizaţii care au avut succes cu cererea şi au primit subvenţia,
pentru a intra în parteneriat cu Comisia. Ghidul indică termenele limită periodice pentru
depunerea cererilor conform diferitelor acţiuni şi măsuri.
Pentru anumite acţiuni sau măsuri, al căror format este supus unor schimbări/extinderi
importante, pot fi publicate cereri de propuneri specifice, cu o durată de validitate limitată
în timp, astfel încât cererile să poată fi trimise până la data specificată. Prin urmare, aceste
cereri pot să nu facă parte din prezentul Ghid care este aplicabil pentru întreaga durată a
programului. Acest Ghid prezintă totuşi descrierea generală a acelor acţiuni şi măsuri care
vor fi supuse unor cereri de propuneri specifice, şi oferă link-ul, dacă este aplicabil, către
cererea relevantă.
În majoritatea aspectelor sale, Ghidul programului se va aplica pentru întreaga durată a
programului (2007-2013).
Pentru menţinerea nivelului necesar de flexibilitate şi pentru adaptarea la evoluţiile sau
priorităţile viitoare, Ghidul programului va fi actualizat în cursul anilor ce urmează. De
aceea, pentru proiectele care încep între anii 2008 şi 2013, pot fi publicate addenda sau
corrigenda. Schimbările vor fi, bineînţeles, comunicate. Organizaţiile interesate sunt
invitate să verifice dacă este consultată ultima versiune a Ghidului, accesibilă pe următorul
site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Ghidul programului intenţionează să stimuleze coerenţa şi vizibilitatea Programului
„Europa pentru cetăţeni”. Scopul său este să asigure stabilitatea, flexibilitatea, precum şi
transparenţa şi speră să devină un instrument care ar putea fi apreciat de toate părţile
interesate.
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Ce este Programul „Europa pentru cetăţeni”?
Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au convenit
asupra înfiinţării Programului „Europa pentru cetăţeni”, care materializează cadrul juridic
pentru sprijinirea unei game largi de activităţi şi organizaţii care promovează „cetăţenia
europeană activă", cum ar fi, de exemplu, implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în
procesul de integrare europeană.
Programul „Europa pentru cetăţeni” se construieşte pe baza experienţei acumulate în cadrul
Programului anterior de promovare a cetăţeniei europene active, care s-a derulat între 2004
şi 2006. Acest program a fost prezentat de Comisie după consultări prelungite cu diferiţi
agenţi importanţi şi după o evaluare pre şi post implementare, care a analizat nevoia de
intervenţie la nivel comunitar şi impactul estimat al Programului asupra sectorului
respectiv. Mulţumită acestor experienţe şi reflecţii, acest Program al celei de-a doua
generaţii demonstrează existenţa unui anumit nivel de maturitate, care combină
continuitatea cu inovaţia.
Acest Program se va desfăşura între anii 2007 şi 2013.
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Obiectivele Programului „Europa pentru cetăţeni”
Obiective generale
Obiectivele generale ale Programului ”Europa pentru cetăţeni” sunt să contribuie la:
• acordarea posibilităţii cetăţenilor să interacţioneze şi să participe la
construirea unei Europe şi mai apropiate, care este democratică şi îndreptată
către lume, unită şi îmbogăţită prin diversitatea sa culturală, formându-se
astfel cetăţenia Uniunii Europene;
• dezvoltarea unui simţ al identităţii europene, bazat pe comunitatea de valori,
istorie şi cultură;
• dezvoltarea unui simţ al apartenenţei la Uniunea Europeană printre cetăţenii
acesteia;
• creşterea toleranţei şi înţelegerii reciproce între cetăţenii europeni prin
respectarea şi promovarea diversităţii culturale şi lingvistice, contribuind în
acelaşi timp şi la dialogul intercultural.

Obiective specifice
Programul are următoarele obiective specifice, care sunt implementate pe o bază
transnaţională:
• aducerea împreună a oamenilor din comunităţile locale din toată Europa
pentru a împărtăşi şi schimba experienţe, opinii şi valori, pentru a învăţa din
istorie şi pentru a construi pentru viitor;
• promovarea acţiunii, dezbaterii şi reflecţiei legate de cetăţenia europeană şi
democraţie, de valori împărtăşite, istorie şi cultură comună, prin cooperare
în cadrul organizaţiilor societăţii civile la nivel european;
• aducerea Europei mai aproape de cetăţenii săi prin promovarea valorilor şi
realizărilor europene, păstrând în acelaşi timp amintirea trecutului său;
• încurajarea interacţiunii dintre cetăţeni şi organizaţiile societăţii civile din
toate ţările participante, prin contribuirea la dialogul intercultural şi prin
aducerea în prim plan a diversităţii şi unităţii europene, acordându-se o
atenţie particulară activităţilor destinate să dezvolte legături mai strânse
între cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, aşa cum a fost ea
constituită în aprilie 2004 şi cetăţenii din statele membre care au aderat după
această dată;
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Teme prioritare pentru Programul „Europa pentru cetăţeni”
În cadrul acestui program, se acordă prioritate anumitor teme de importanţă particulară
pentru dezvoltarea unei cetăţenii europene active. Stabilirea temelor va încuraja de
asemenea realizarea unor sinergii între proiectele care se ocupă de acelaşi aspect şi va
asigura o vizibilitate mai mare şi un impact mai semnificativ al acţiunilor sprijinite şi al
programului în general. Solicitanţii din cadrul acestui program sunt rugaţi să abordeze în
proiectele lor una sau mai multe dintre aceste teme prioritare. Cu toate acestea,
Programul rămâne deschis proiectelor inovatoare, pornite de jos în sus, care nu se
încadrează în aceste teme prioritare.
Unele dintre teme vor avea relevanţă pentru întreaga perioadă a Programului şi, prin
urmare, vor avea un caracter permanent. Cu toate acestea, modul în care vor fi abordate
aceste aspecte va depinde de evenimentele şi progresele specifice din domeniu. Ca urmare,
o prioritate permanentă poate indica şi aspectele asupra cărora se va pune accent într-o
anumită perioadă.
Pentru a putea reacţiona la probleme noi sau foarte specifice apărute în agenda europeană,
vor fi stabilite, pentru o perioadă limitată de timp, priorităţi anuale cu relevanţă pentru acest
program.

Teme permanente şi obiectivul anual al acestora
În cadrul acestui program, se va acorda prioritate următoarelor teme:
Viitorul Uniunii Europene şi valorile sale de bază

Schimbările importante şi rapide ale Uniunii Europene relevă necesitatea de a angaja
cetăţenii şi organizaţiile societăţii civile într-o reflecţie profundă şi îndelungată
asupra viitorului Europei. Acest lucru a fost recunoscut în anul 2005 de şefii de stat
şi de guvern, care au decis necesitatea luării unei pauze pentru reflecţii asupra
viitorului Europei, după ce procesul de ratificare a Constituţiei a fost suspendat.
Pentru a sprijini această reflecţie, Comisia a propus Planul D pentru întărirea
dialogului, dezbaterilor şi democraţiei în Europa. „Programul „Europa pentru
cetăţeni” reprezintă un instrument important în acest context. El poate fi folosit
pentru a lansa un dialog structurat în cadrul societăţii cu scopul de „a accentua
sentimentul de apartenenţă la Uniunea Europeană pentru cetăţenii săi”, aşa cum este
menţionat în obiectivele Programului.
Viziunea viitorului Uniunii Europene este, prin definiţie, legată de valorile sale
fundamentale. Această prioritate permanentă include, deci, şi dialoguri şi acţiuni
legate de valori fundamentale ca drepturile omului, toleranţa, solidaritatea şi lupta
împotriva rasismului şi a xenofobiei.
Această temă fundamentală va fi alimentată de progresele înregistrate în procesul
integrării europene în anul 2008.
• Noi progrese instituţionale
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Tratatul de la Lisabona include inovaţii importante privind rolul cetăţenilor şi al
societăţii civile în cadrul sistemului democratic al Uniunii Europene. În anul 2008
va fi acordată o atenţie specială proiectelor care iniţiază dezbateri şi reflecţii asupra
dezvoltării UE în contextul Tratatului de la Lisabona.
• Sărbătorirea zilei de 9 Mai - Ziua Europei
Pentru a face construcţia Europei mai transparentă, acest Program va sprijini şi
încuraja acţiunile care implică cetăţenii în celebrarea zilei de 9 mai, ziua Europei,
contribuind astfel la dezvoltarea identităţii europene. Această zi ar trebui să devină o
„întâlnire organizată cu regularitate” între Uniunea Europeană şi cetăţenii săi.
Cetăţenia activă europeană: participarea şi democraţia în Europa

Conceptul de Cetăţenie activă europeană constituie nucleul acestui Program. Este
nevoie de reflecţii suplimentare asupra acestui concept de Cetăţenie activă
europeană precum şi de dezvoltarea unor instrumente şi modele adaptate la
participarea activă a cetăţenilor în procesul de construcţie a Europei pe toate
nivelurile. Prin urmare, aspectele legate de cetăţenia activă europeană, participare şi
democraţie reprezintă o prioritate permanentă a acestui Program. Aceste aspecte vor
fi deci abordate în studii şi reflecţii precum şi în proiecte care implică cetăţenii şi
organizaţiile societăţii civile.
• Participarea femeilor la viaţa politică
Pentru a furniza o continuitate Anului european al şanselor egale pentru toţi 2007, în
anul 2008, se va acorda o atenţie specială subiectului participării femeilor la viaţa
politică. Se va acorda prioritate proiectelor care includ schimbul de bune practici sau
dezvoltarea de iniţiative noi, prin care să fie încurajată participarea femeilor.
Dialogul intercultural

Extinderile succesive ale Uniunii Europene, mobilitatea crescută rezultată din
existenţa pieţei comune, fluxurile de migrare, vechi şi noi, cresc interacţiunile dintre
cetăţenii europeni. În consecinţă, ei ar trebui să fie în stare să-şi atingă potenţialul
într-o societate bazată mai mult pe solidaritate. Promovarea participării fiecărui
cetăţean la dialogul intercultural prin cooperarea structurată cu societatea civilă este
fundamentală pentru a crea identitatea europeană şi a accentua diferitele forme ale
aspectelor legate de apartenenţa la o comunitate. Cetăţenii europeni trebuie să fie
conştienţi de importanţa dezvoltării unei cetăţenii europene active care este deschisă
către lume, respectă diversitatea culturală şi este fundamentată pe valorile comune
ale Uniunii Europene.
• Anul european al dialogului intercultural 2008
2008 va fi anul european al dialogului intercultural. Pentru ca impactul acestui an să
fie maxim, este important ca toate programele cu relevanţă să fie mobilizate în acest
scop şi să se exploateze rezultatele iniţiativelor şi proiectelor încheiate sau în curs de
desfăşurare. Toate acţiunile Programului „Europa pentru cetăţeni” sunt deosebit de
relevante în ceea ce priveşte schimburile şi participarea interculturale. Se va asigura
un loc important acestui subiect în contextul evenimentelor de mare vizibilitate.
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Bunăstarea oamenilor din Europa, gradul de ocupare al forţei de muncă, coeziunea socială şi
dezvoltarea durabilă

Societăţile europene se schimbă într-un ritm rapid. De exemplu, probleme ca
globalizarea, tranziţia spre o economie bazată pe cunoaştere, creşterile demografice,
imigrarea, individualismul tot mai accentuat sunt provocări comune. În acest
context, Uniunea Europeană adoptă o strategie clară prin care să facă faţă acestor
provocări. „Agenda de la Lisabona” stabileşte următorul obiectiv pentru Uniunea
Europeană: să devină cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din
întreaga lume.
Programul „Europa pentru cetăţeni” va încuraja acţiunile care se ocupă de aceste
probleme, dând o perspectivă europeană experienţei cotidiene a oamenilor şi
demonstrând modul în care UE poate îmbunătăţi nivelul de bunăstare al oamenilor
într-un mediu în continuă evoluţie. În anul 2008, se va acorda o atenţie specială:
• Sportului pentru cetăţenia activă şi incluziunea socială
În conformitate cu „Cartea albă privind sportul” a Comisiei, se va acorda o atenţie
specială acţiunilor, în special la nivelul celor organizate de cetăţeni, care se folosesc
de potenţialul sportului în promovarea voluntariatului, cetăţeniei active, incluziunii
sociale, integrării şi egalităţii de şanse.
Impactul politicii UE asupra societăţii

Programul are ca obiectiv să aducă Europa mai aproape de cetăţenii ei. Un aspect
foarte important al acestui exerciţiu este conştientizarea cetăţenilor cu privire la
rezultatele obţinute cu ajutorul politicii europene şi a acţiunilor întreprinse în diferite
domenii politice.
Organizaţiile cu o structură a membrilor paneuropeană puternică şi care sunt
interesate de aspecte specifice aparţin actorilor acestui Program. Ele sunt situate
astfel încât îşi angajează membrii şi publicul în proiecte şi reflecţii despre impactul
concret al politicilor UE asupra domeniului lor de interes. Prin urmare, Programul ar
trebui să încurajeze acţiunile care acordă cetăţenilor posibilitatea de a recunoaşte,
dezbate, estima şi a-şi forma opinii privitoare la aceste realizări, punând accent în
2008 pe:
• Anul european al creativităţii şi inovaţiei 2009
Având în vedere faptul că 2009 va fi Anul european al creativităţii şi inovaţiei – în
special prin educaţie şi cultură – se va acorda o atenţie specială acestui subiect în
cadrul activităţilor programului „Europa pentru cetăţeni” încă din 2008, în vederea
iniţierii activităţilor relevante şi a acţiunilor de sensibilizare în materie.
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Structura Programului „Europa pentru cetăţeni”
Pentru a-şi duce la îndeplinire obiectivele, Programul „Europa pentru cetăţeni” propune
patru acţiuni, împărţite în diferite măsuri.

Acţiunea 1 - Cetăţeni activi pentru Europa
Această acţiune este îndreptată în mod specific spre activităţi care implică cetăţenii.
Aceste activităţi se subdivid în două tipuri de măsuri astfel:
Înfrăţirea oraşelor

Această măsură are ca scop activităţi care implică sau promovează schimburile
directe între cetăţenii europeni, prin participarea acestora în cadrul acţiunilor de
înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legăturilor şi cooperării între oraşele înfrăţite.
Proiectele cetăţenilor şi măsurile de sprijin

O varietate de proiecte de dimensiune transnaţională şi transversală, cu implicarea
directă a cetăţenilor, poate fi sprijinită prin această măsură. Acele proiecte trebuie să
strângă laolaltă cetăţeni proveniţi din diferite orizonturi culturale, care vor acţiona
împreună sau vor dezbate problemele europene comune, atât la nivel local, cât şi la
nivel european. Trebuie aplicate metode inovatoare care să permită participarea
cetăţenilor.
Pentru a îmbunătăţi proiectele de înfrăţire a oraşelor şi cele ale cetăţenilor, în
prezent se finanţează aplicarea unor măsuri de sprijin pentru schimburile de
experienţă privind cele mai bune practici, pentru acumularea experienţelor de către
actorii principali şi pentru dezvoltarea unor noi practici.

Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa
Această acţiune se adresează instituţiilor de cercetare şi organizaţiilor societăţii
civile care vor primi fie un sprijin structural pe baza programului lor de lucru
(subvenţie operaţională), fie un sprijin pentru proiectele transnaţionale (subvenţie de
acţiune). Această acţiune este alcătuită din trei seturi de măsuri.
Sprijin structural pentru organizaţiile de cercetare a politicii publice europene (grupuri
consultative)

Această măsură este destinată să consolideze capacitatea instituţională a
organizaţiilor de cercetare a politicii publice europene (grupuri consultative), care
pot găsi idei inovatoare şi pot reflecta asupra problemelor europene, cetăţeniei active
europene sau asupra valorilor europene.
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Sprijin structural pentru organizaţiile societăţii civile la nivel european

Această măsură va asigura capacitatea şi stabilitatea organizaţiilor societăţii civile
de nivel european, necesare pentru a-şi derula activităţile la nivel european. Scopul
este să contribuie la materializarea unei societăţi civile structurate, coerente şi active
la nivel european.
Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţiile societăţii civile

Scopul acestei măsuri este să sprijine colaborarea în cadrul unor proiecte concrete
ale organizaţiilor societăţii civile din ţări participante diferite. Pentru aceasta, se pot
implica o varietate de organizaţii înfiinţate la nivel local, regional, naţional sau
european.

Acţiunea nr. 3 – Împreună pentru Europa
Această acţiune este îndreptată înspre aprofundarea conceptului de „cetăţenie activă
europeană” şi promovarea înţelegerii sale în întreaga Europă, astfel contribuind la
apropierea Europei de cetăţenii săi, prin trei seturi de măsuri.
Evenimente de mare vizibilitate

Prin această măsură vor fi sprijinite evenimentele organizate de Comisie în
colaborare cu statele membre sau cu alţi parteneri cu relevanţă, evenimente ce ajută
la accentuarea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate şi a celui de
angajare în proiectul european.
Studii

Pentru a se ajunge la o mai bună înţelegere a cetăţeniei active la nivel european,
Comisia va elabora studii, sondaje şi concluzii.
Informarea şi instrumente de propagare

Cu ajutorul unor instrumente diferite de diseminare, vor fi aduse la cunoştinţă
informaţiile complete privitoare la activităţile variate ale Programului, la alte acţiuni
de anvergură europeană legate de cetăţenie precum şi alte iniţiative importante.

Acţiunea nr. 4 – Memoria Europeană Vie
Scopul acestei acţiuni este să păstreze cele mai importante site-uri şi arhive asociate
cu deportările şi să comemoreze victimele nazismului şi stalinismului, ca o
modalitate de a depăşi trecutul şi a construi viitorul.
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B. Aplicarea Programului „Europa pentru cetăţeni”
Cine implementează Programul „Europa pentru cetăţeni”?
Comisia Europeană
Comisia Europeană deţine cea mai mare responsabilitate pentru desfăşurarea
corespunzătoare a Programului „Europa pentru cetăţeni”. Aceasta administrează
bugetul şi stabileşte priorităţile, obiectivele şi criteriile aplicabile Programului pe o
bază progresivă, după consultarea Comitetului de Program. În plus, aceasta conduce
şi monitorizează aplicarea generală, rezultatele şi evaluarea Programului la nivel
european.
Comisia Europeană se bazează pe o Agenţie Executivă.

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA) este
responsabilă cu implementarea majorităţii acţiunilor din cadrul Programului
„Europa pentru cetăţeni”. Agenţia este responsabilă de administrarea întregului ciclu
de existenţă al acestor proiecte.
Fiecare acţiune sau măsură specifică cine o administrează: EACEA sau direct
Comisia (Direcţia Generală Educaţie şi Cultură).

Statele membre şi alte ţări participante
Statele membre ale UE se implică în aplicarea Programului „Europa pentru
cetăţeni”, în mod special prin intermediul Comitetului de Program, în care acestea
îşi numesc reprezentanţi. Comitetul de Program este consultat în mod oficial asupra
diferitelor aspecte ale aplicării Programului, cum ar fi, de exemplu, planul anual de
lucru propus, criteriile de selecţie şi procedurile corespunzătoare, echilibrul general
între diferite acţiuni etc.
Statele membre şi celelalte ţări participante vor fi, de asemenea, implicate în
acţiunile de difuzare a informaţiilor şi de promovare globală a Programului „Europa
pentru cetăţeni”. De exemplu, procesele de difuzare a informaţiilor despre Program
sau de acordare de asistenţă pentru solicitanţi pot fi stabilite progresiv, cu luarea în
considerare a situaţiei specifice pentru fiecare ţară participantă.
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Care este bugetul disponibil?
Programul are un buget total de 215 milioane EUR pentru o perioadă de şapte ani (20072013). Bugetul anual este sub rezerva deciziei autorităţilor bugetare. Site-ul menţionat mai
jos vă va ajuta să urmăriţi stadiile diferite ale adoptării bugetului şi va include bugetul final
pentru anul 2007. Acest Program este inclus în linia bugetară 15 06 66.
http://ec.europa.eu/budget/documents/annual_budgets_reports_accounts_en.htm
Este posibil ca bugetul pentru anul 2007 să fie redus în comparaţie cu cel pentru anii viitori.
Ca urmare, unele dintre acţiuni şi măsuri vor începe din anul 2008.
Decizia prin care se înfiinţează acest Program specifică faptul că împărţirea între acţiuni va
fi structurată astfel:
• Acţiunea 1: cel puţin 45%
• Acţiunea 2: aproximativ 31%
• Acţiunea 3: aproximativ 10%
• Acţiunea 4: aproximativ 4%.
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Cine participă la Programul „Europa pentru cetăţeni”?
Beneficiarii direcţi ai subvenţiilor
Programul este accesibil tuturor actorilor care promovează cetăţenia activă
europeană.
De exemplu:
• autorităţile şi organizaţiile locale
• organizaţiile de cercetare a politicii publice europene (grupuri consultative)
• grupurile cetăţenilor
• organizaţiile societăţii civile
• organizaţiile non-guvernamentale
• organizaţiile sindicale ale lucrătorilor
• instituţiile de învăţământ
• organizaţiile active în munca de voluntariat
• organizaţiile active de sportivi amatori etc.
Unele dintre acţiunile Programului se adresează totuşi unei game mai restrânse de
organizaţii. Prin urmare, eligibilitatea solicitanţilor este definită în prezentul Ghid în
mod specific pentru fiecare măsură/sub-măsură.

Grupul ţintă
Programul se adresează cetăţenilor europeni, adică, în sensul prezentului Program,
cetăţenii statelor membre ale UE, cetăţenii celorlalte ţări participante, precum şi
rezidenţii legali în statele participante.
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Ţările participante
Statele membre
Acest Program este destinat statelor membre ale Uniunii Europene, adică
următoarele ţări, de la începutul anului 2007:

Austria

Germania

Regatul Ţărilor de Jos

Belgia

Grecia

Polonia

Bulgaria

Ungaria

Portugalia

Cipru

Irlanda

România

Republica Cehă

Italia

Republica Slovacă

Danemarca

Letonia

Slovenia

Estonia

Lituania

Spania

Finlanda

Luxemburg

Suedia

Franţa

Malta

Regatul Unit
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Alte ţări participante
Programul se adresează altor ţări, şi anume ţările AELS, părţi la Acordul SEE, ţările
candidate şi ţările din Balcanii de Vest, cu condiţia îndeplinirii anumitor obligaţii
juridice şi financiare.
Următoarele ţări au aderat la program şi pot participa, în consecinţă, pe deplin la
toate acţiunile programului:

Croaţia (din noiembrie 2007)

Ţări participante potenţiale
Lista de mai jos indică ţările care nu au aderat încă la Program, dar ar putea
participa, în viitor, la acest Program:
Ţările participante ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
(AELS)
care sunt membre ale Spaţiului Economic European (SEE)
Islanda

Liechtenstein

Norvegia

Ţările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană
Fosta Republică
Iugoslavă a
Macedoniei (FRIM)

Turcia

Ţările din zona Balcanilor de Vest

Albania
Bosnia şi Herţegovina
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Muntenegru

Serbia, inclusiv
Kosovo conform
Rezoluţiei Consiliului
de Securitate al
Organizaţiei
Naţiunilor Unite 1244
din 10 iunie 1999.
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Procedurile generale de selecţie
Promotorii interesaţi în demararea unui proiect trebuie să completeze formularele de cerere
corespunzătoare şi să respecte procedurile descrise pe scurt în cele ce urmează şi explicate
în detaliu pentru fiecare Acţiune în parte.
Respectarea criteriilor de formă şi calitate şi a obiectivelor, precum şi a priorităţilor stabilite
de Programul „Europa pentru cetăţeni” şi de Acţiunile sale, constituie fundamentul pentru
fiecare decizie de acordare a subvenţiei.
Cererile sunt prelucrate de EACEA.

Formularele de cerere
Formularele oficiale de cerere pot fi descărcate de pe site-ul EACEA (vezi linkurile
de la fiecare acţiune).

Diferitele etape ale procedurii de selecţie
Procedura de selecţie a proiectului are loc în trei etape:
• Verificarea eligibilităţii
Cererile de proiecte vor fi verificate pentru respectarea integrală a criteriilor de
eligibilitate generale şi specifice. Cererile care nu cuprind toată documentaţia
solicitată, completată integral, vor fi considerate neeligibile. Se vor aplica şi
criteriile de eliminare.
• Evaluarea
EACEA va înfiinţa un Comitet de Evaluare, care va evalua cererile eligibile. Acest
Comitet este format din membri ai EACEA şi ai Comisiei Europene, care pot fi
asistaţi de experţi externi independenţi.
• Selecţia
Subvenţiile vor fi acordate prin luarea în considerare a criteriilor de selecţie şi a
resurselor financiare disponibile.
În plus, Comisia şi EACEA îşi rezervă dreptul de a asigura o distribuţie geografică
echilibrată.
• Notificarea deciziilor de acordare
Modalităţile şi programele de notificare a deciziilor de acordare sunt specificate în
cadrul fiecărei acţiuni.
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După finalizarea procedurii de selecţie, dosarele care conţin cererile şi documentele
însoţitoare nu vor fi trimise înapoi solicitantului, indiferent care este rezultatul
procedurii.

Criteriile de eligibilitate
Pentru a fi eligibilă, cererea de subvenţie trebuie depusă pe formularul
corespunzător, menţionat mai sus, până la termenul limită de predare specificat, de
către o persoană juridică stabilită într-una dintre ţările participante. Solicitantul
trebuie să fie o organizaţie non-profit. Cererea trebuie să respecte criteriile specifice
de eligibilitate menţionate în secţiunea corespunzătoare Acţiunii respective.

Criteriile de eliminare
Solicitanţii trebuie să declare pe propria răspundere, prin semnarea formularului de
cerere, că nu se găsesc în niciuna dintre situaţiile menţionate în articolele 93 şi 94
ale Regulamentului Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor
Europene1, care sunt enumerate mai jos.
• Solicitanţii vor fi excluşi dacă se află în vreuna dintre situaţiile de mai jos:
• sunt în stare de faliment sau lichidare, afacerea le este administrată prin
justiţie, au încheiat acorduri cu creditorii, şi-au suspendat activitatea, sunt
supuşi procedurilor legate de aspectele menţionate mai sus sau sunt în orice
situaţie asemănătoare provenită dintr-o procedură similară prevăzută în
dreptul sau reglementările interne.
• sunt condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu serviciul
printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă.
• s-au făcut vinovaţi de comportament profesional neadecvat dovedit prin
orice mijloc de probă care poate fi justificat de autoritatea contractantă;
• nu şi-au îndeplinit obligaţiile legate de plata contribuţiilor sociale sau plata
taxelor conform prevederilor juridice din ţara în care au luat fiinţă ori
conform prevederilor din ţara autorităţii contractante ori din ţara unde
urmează să fie derulat contractul;
• împotriva lor a fost emisă o hotărâre definitivă şi irevocabilă pentru
infracţiuni de fraudă, corupţie sau apartenenţa la o organizaţie criminală sau

1

Data: 30/12/2006 JO L 390/2006: Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie
2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
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orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene.
• prin recurgerea la o altă procedură de achiziţionare sau de primire de
subvenţii finanţată de bugetul comunitar, au fost declaraţi ca fiind în situaţie
gravă de culpă contractuală provenită din nerespectarea obligaţiilor
contractuale.
Solicitanţii nu vor primi sprijin financiar dacă, în timpul procedurii de alocare a
subvenţiei:
• sunt subiectul unui conflict de interese;
• se fac vinovaţi de fals în declaraţii privitoare la informaţiile cerute
condiţionat pentru participarea în cadrul procedurii de acordare de subvenţii
sau dacă nu au oferit aceste informaţii.
Asupra solicitanţilor care au fost eliminaţi din cauzele expuse mai sus sau care au
dat declaraţii false când au furnizat informaţiile solicitate în legătură cu cererea lor,
se pot impune penalităţi administrative şi financiare de natură efectivă, proporţională
şi de avertizare, mutatis mutandis în conformitate cu dispoziţiilor articolelor 93 şi 96
din Regulamentul Financiar.

Verificarea capacităţii operaţionale şi financiare
O cerere care îndeplineşte criteriile de eligibilitate trebuie să fie verificată şi pentru
îndeplinirea criteriilor de mai jos:
• solicitantul trebuie să aibă surse stabile şi suficiente de finanţare pentru a
putea menţine activitatea pe toată durata sa sau pentru tot anul pentru care a
fost acordată subvenţia şi trebuie, de asemenea, să poată participa la
finanţarea sa.
• solicitantul trebuie să aibă competenţă suficientă şi adecvată pentru a duce
la îndeplinire activitatea propusă.

Criteriile de acordare
Cererile care au satisfăcut criteriile de selecţie sunt apoi evaluate din punctul de
vedere al criteriilor de acordare a subvenţiei, cu scopul de a determina proiectele sau
organizaţiile ce vor fi selectate. Criteriile de acordare a subvenţiei care reflectă
obiectivele şi priorităţile Programului sunt descrise pentru fiecare Acţiune în parte.
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Reguli generale
Reguli financiare
Ca toate subvenţiile comunitare, contribuţiile financiare acordate în cadrul
Programului „Europa pentru cetăţeni” sunt supuse anumitor reguli care derivă din
Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, cum ar fi,
de exemplu, termenele şi condiţiile generale aplicabile subvenţiilor Comisiei
Europene. Punerea lor în aplicare este obligatorie.
Informaţii specifice şi mai detaliate se pot găsi, dacă sunt aplicabile, în cadrul
fiecărei acţiuni2.
Entitatea legală

Subvenţiile vor fi acordate doar organizaţiilor cu personalitate juridică.
Tipul subvenţiilor

Programul „Europa pentru cetăţeni” sprijină două tipuri de subvenţii:
• subvenţii pentru proiecte (de exemplu, pentru sprijinirea unui proiect iniţiat
de organizaţiile societăţii civile din cadrul acţiunii 2.3.);
• subvenţii pentru bugetul operativ al unei organizaţii care promovează
cetăţenia europeană activă (de exemplu, pentru sprijinirea unei ONG
conform acţiunii 2.2).
Cuantumul subvenţiei

Trebuie semnalat faptul că suma acordată drept subvenţie prin contract/decizie de
acordare a subvenţiei va fi considerată ca suma maximă ce nu poate fi majorată în
nicio circumstanţă.

2

Pentru informaţii detaliate despre Regulamentul financiar, solicitanţii trebuie să consulte pe site-ul web al Jurnalului
Oficial al Uniunii Europene, (http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_oj.html) următoarele documente:
- Data: 30/12/2006 JO L 390/2006: Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie
2006 de modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
- Data: 28/04/2007 JO L 111 Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 478/2007 al Comisiei din 23 aprilie 2007 de
modificare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene
.
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Totuşi, suma finală este acordată doar după analizarea raportului final şi va putea fi
redusă cu ocazia inspectării modului concret de aplicare a proiectului (de exemplu,
subvenţiile finale considerate ca sume fixe se calculează pe baza numărului real de
participanţi şi nu a numărului estimat al acestora).
Non-profit

Subvenţiile acordate nu trebuie să aibă scopul sau efectul producerii unui profit
pentru beneficiar. În termeni practici, aceasta înseamnă că:
• dacă veniturile totale ale unui proiect sunt mai mari decât costurile finale
totale ale acestuia, subvenţia comunitară se va reduce proporţional, după
analizarea raportului final. Totuşi, subvenţiile acordate pe baza unor sume
fixe şi gradaţiile de costuri unitare nu sunt afectate de această regulă.
• nu se permite o balanţă de surplus pe bugetul operativ al unei organizaţi care
primeşte o subvenţie operativă.
Existenţa unui profit poate conduce la recuperarea sumelor plătite anterior.
Cofinanţarea

Subvenţia nu poate finanţa toate costurile proiectului. Promotorii trebuie să-şi
demonstreze angajamentul faţă de proiect prin găsirea altor surse de finanţare,
diferite de subvenţiile comunitare. Acest lucru poate fi făcut, de exemplu, prin
desfăşurarea unor activităţi de colectare de fonduri, prin contribuţia cu resurse
proprii sau prin cererea de subvenţii de la alte organizaţii (de exemplu, de la
autorităţile locale sau regionale, fundaţii etc.). Raportul final trebuie să includă şi
dovada cofinanţării. Subvenţiile acordate pe baza unor sume globale şi gradaţiile de
costuri unitare nu sunt afectate de această regulă.
Munca voluntară şi alte contribuţii în natură reprezintă adesea elemente importante
în proiectele iniţiate de către organizaţiile active în domeniul acestui Program.
Solicitanţii sunt rugaţi să furnizeze informaţii despre toate contribuţiile în natură în
cuprinsul cererii de subvenţionare, deoarece acestea sunt elemente importante care
vor fi luate în considerare la evaluarea calitativă şi cantitativă a cererilor. Cu toate
acestea, pentru simplificare, valoarea unor asemenea contribuţii nu va fi inclusă în
mod formal în proiectul de buget ca şi cheltuială eligibilă.
Fără finanţare dublă

Fiecare proiect individual poate primi pentru aceeaşi activitate o subvenţie, şi doar
una singură, de la bugetul Comunităţii. Un beneficiar poate primi doar o singură
subvenţie operativă în cursul unui an financiar.
Proiectele sau organizaţiile care au solicitat sau doresc să solicite o altă subvenţie
comunitară în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni” sau în cadrul oricărui alt
program iniţiat de instituţiile europene trebuie să indice clar aceasta în cererile
respective şi să informeze EACEA asupra rezultatului solicitării lor paralele.
Proiectele care, în final, au primit o altă subvenţie comunitară se consideră a fi
neeligibile.
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Pentru anumite acţiuni şi măsuri, pot fi aplicate reguli mai stricte, descrise în
secţiunea corespunzătoare a Ghidului Programului.
Garanţia

EACEA poate solicita oricărei organizaţii căreia i s-a acordat o subvenţie să prezinte
prima dată o garanţie, pentru a se limita astfel riscurile financiare legate de
prefinanţare.
Scopul acestei garanţii este constituirea unei bănci sau a altei instituţii financiare ca
terţă parte sau ca alţi beneficiari să constituie un gaj suplimentar irevocabil sau ca un
garant principal să răspundă pentru obligaţiile beneficiarului.
Garanţia financiară, constituită în euro, va fi acordată de orice bancă sau instituţie
financiară agreate, cu sediul într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
Garanţia poate fi înlocuită cu o garanţie comună şi multiplă din partea unei părţi
terţe sau cu o garanţie comună a beneficiarilor unei acţiuni, care sunt părţi ale
aceluiaşi contract/decizie de acordare a subvenţiei.
Garanţia trebuie pusă la dispoziţie pe măsură ce fondurile de prefinanţare sunt
eliberate progresiv prin plăţi intermediare sau plăţi ale soldurilor către beneficiar,
conform termenilor stabiliţi în contractul/decizia de acordare a subvenţiei.
Această cerinţă nu se aplică organizaţiilor publice.
Neretroactivitatea

Nicio subvenţie nu poate fi acordată pentru proiectele care au fost deja finalizate.
Subvenţia poate fi acordată pentru un proiect care a început deja doar dacă
solicitantul poate demonstra necesitatea începerii proiectului înainte de semnarea
contractului/deciziei. În astfel de cazuri, cheltuielile eligibile pentru finanţare pot să
nu fi fost pretinse înainte de data depunerii cererii de acordare a subvenţiei.
Începerea proiectului înainte de semnarea contractului/deciziei se face pe riscul
organizaţiei respective şi nu influenţează în niciun fel decizia de acordare a
subvenţiei.

Alte reguli
Decizia de acordare a subvenţiei în locul acordului de acordare a subvenţiei

Acordul tradiţional de acordare a subvenţiei va fi înlocuit printr-o decizie de
acordare a subvenţiei. Decizia de acordare a subvenţiei este un act juridic unilateral
prin care beneficiarul primeşte o subvenţie. Motivul înlocuirii contractului cu o
decizie constă în simplificarea procedurilor. Spre deosebire de cazul contractului,
beneficiarul nu trebuie să semneze decizia şi poate iniţia acţiunea imediat ce o
primeşte. În acest fel, prin decizie se urgentează procesul. Exemplele de decizii şi
contracte pot fi găsite pe următorul site web.
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Subcontractarea şi acordarea contractului de achiziţie publică

Dacă se prevede subcontractarea, solicitantul trebuie să indice, odată cu introducerea
cererii de subvenţionare, care parte (părţi) ale proiectului va (vor) fi subcontractate.
Acolo unde punerea în aplicare a acţiunii/proiectului necesită subcontractare sau
acordarea unui contract de achiziţie publică, coordonatorul şi, dacă este cazul, cobeneficiarii săi, trebuie să obţină oferte concurente de la potenţialii contractanţi şi să
aloce contractul licitantului cu cea mai bună ofertă, cu respectarea principiului
transparenţei şi a tratamentului egal al potenţialilor contractanţi şi cu evitarea
conflictelor de interese.
În cazul în care subcontractarea depăşeşte 13.800 euro, coordonatorul şi/sau cobeneficiarii trebuie să documenteze procedura de ofertare cu multă precizie şi să
reţină documentaţia pentru un eventual audit.
Publicitatea

Beneficiarii trebuie să aducă la cunoştinţă contribuţia Uniunii Europene în toate
publicaţiile sau în toate ocaziile legate de activităţile pentru care a fost acordată
subvenţia.
În plus, beneficiarii trebuie să scoată în evidenţă denumirea şi logo-ul Uniunii
Europene, ale Comisiei Europene şi ale Programului "Europa pentru cetăţeni” în
toate publicaţiile, afişele şi programele lor, precum şi în alte materiale realizate prin
proiectul cofinanţat.
Dacă această cerinţă nu este respectată integral, subvenţia beneficiarului poate fi
redusă.
Logo-ul Uniunii Europene se poate găsi pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Auditurile

Proiectele selectate pot fi supuse unor audituri. Persoana responsabilă din cadrul
organizaţiei îşi va lua angajamentul, sub semnătură, că va pune la dispoziţie
dovezile care arată că subvenţia a fost folosită corect. EACEA, Comisia Europeană
şi Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene, sau un organism mandatat de
acestea, pot verifica modul de utilizare a subvenţiei, în orice moment din timpul
termenului stabilit prin decizie şi timp de cinci ani de la expirarea deciziei.
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Caracteristici orizontale pentru Programul „Europa pentru cetăţeni”
Promotorii proiectului trebuie să ia în considerare următoarele caracteristici orizontale, cu
privire la punerea în aplicare a proiectelor, în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni”.

Valori europene
Pentru ca cetăţenii să contribuie în totalitate la integrarea europeană şi să dezvolte
simţul de apartenenţă la Uniunea Europeană, este important să facă cunoscute valori
europene comune, precum istoria şi cultura. Acestor valori li se adaugă libertatea,
democraţia şi respectul pentru drepturile omului, diversitatea culturală, toleranţa şi
solidaritatea. Promotorii proiectului trebuie să ia în considerare modalităţile prin
care proiectele lor reflectă aceste valori. O atenţie deosebită trebuie acordată luptei
împotriva rasismului, xenofobiei şi intoleranţei.

Instruire neoficială pentru cetăţenia activă a Uniunii
Comisia a identificat zece competenţe-cheie pe care oricare cetăţean ar trebui să le
dobândească. Câteva dintre acestea sunt: competenţe inter-personale, inter-culturale,
sociale şi civice3.
Aceste competenţe se definesc după cum urmează: acoperă toate formele de
comportament care ajută indivizii să participe, în mod util şi constructiv, la viaţa
socială şi activă, în special în societăţile din ce în ce mai diferite şi să rezolve
conflictele, atunci când este cazul. Competenţa civică ajută indivizii să participe
integral la viaţa civică, fundamentată pe cunoştinţe despre concepte şi structuri
sociale şi politice şi un angajament privind participarea activă şi democratică.
Programul „Europa pentru cetăţeni” acordă cetăţenilor posibilităţi importante de
dobândire, într-un context european, a abilităţilor şi competenţelor, printr-o instruire
neoficială şi neformală. De exemplu, prin pregătirea şi participarea la o întâlnire
multinaţională a cetăţenilor pentru înfrăţirea oraşelor, cetăţenii vor dezvolta noi
abilităţi în ceea ce priveşte interacţiunea cu persoanele din alte ţări sau cu
perspective diferite. Prin implicarea, la nivel european, într-un grup de discuţie al
cetăţenilor, aceştia îşi vor dezvolta înţelegerea pentru subiectele europene şi,
probabil, vor fi dornici să participe activ la luarea deciziilor pe toate planurile.

Voluntariatul – expresie a cetăţeniei active a Uniunii
Voluntariatul reprezintă un element esenţial pentru cetăţenia activă: prin acordarea
timpului unei persoane în beneficiul celorlalţi, voluntarii îşi servesc comunitatea,

3

COM(2005)548 final.

22

Europa pentru cetăţeni - Ghidul programului - versiunea decembrie 2007
jucând un rol important în cadrul societăţii. Aceştia dezvoltă un sens de apartenenţă
la comunitate prin câştigarea dreptului de proprietate. Prin urmare, voluntariatul
reprezintă un mijloc deosebit de puternic de dezvoltare a angajamentului cetăţenilor
atât pentru societatea lor, cât şi pentru viaţa politică. Organizaţiile civile ale
societăţii, organizaţiile care reprezintă un interes european general, organizaţiile de
înfrăţire a oraşelor şi alte organizaţii participante se bazează de multe ori pe munca
voluntară, pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor. În consecinţă, în cadrul
acestui program, se acordă o atenţie deosebită promovării voluntariatului.

Calitatea de transnaţionalitate şi dimensiunea locală
Cetăţenia activă a Uniunii poate fi experimentată în mod concret numai într-un
mediu care depăşeşte viziunea naţională. Prin urmare, calitatea de transnaţionalitate
reprezintă o caracteristică importantă a acestui program, care poate fi descrisă în
diferite moduri:
• Subiectul proiectului poate fi transnaţional prin abordarea unei chestiuni din
punct de vedere european sau prin compararea diverselor puncte de vedere
naţionale. Un asemenea subiect transnaţional poate fi pus în aplicare prin
acordarea cuvântului direct persoanelor din medii naţionale diverse sau
persoanelor care, cu privire la acest subiect, au un punct de vedere original,
transnaţional.
• De asemenea, calitatea de transnaţionalitate poate deriva din natura
promotorilor proiectului: de fapt, proiectul poate fi dezvoltat şi pus în
aplicare prin cooperarea unui număr de organizaţii-partenere, provenite din
diverse state participante.
• Calitatea de transnaţionalitate poate fi, de asemenea, obţinută prin
asigurarea că proiectul se adresează în mod direct unui public aflat sau
provenit din ţări diferite sau prin propagarea rezultatelor proiectului dincolo
de graniţe, în felul acesta obţinându-se un public european, în mod indirect.
Dimensiunea transnaţională trebuie încurajată de iniţiatorii proiectului prin
combinarea, pe cât posibil, a caracteristicilor mai sus menţionate. Această
dimensiune transnaţională trebuie însoţită de o puternică dimensiune locală. Pentru a
putea trece peste decalajele dintre cetăţeni şi Uniunea Europeană, este foarte
important ca proiectele sau activităţile susţinute de acest program să aibă drept scop
viaţa zilnică a cetăţenilor, abordând subiecte relevante pentru aceştia.

Diversitate culturală şi lingvistică
Comisia Europeană şi-a propus să promoveze diversitatea culturală şi lingvistică
prin diverse iniţiative şi programe. Programul „Europa pentru cetăţeni” poate
contribui la realizarea obiectivelor propuse prin punerea laolaltă a cetăţenilor
europeni de naţionalităţi şi limbi diferite şi prin acordarea posibilităţii acestora de a
participa la activităţi comune. Participarea la astfel de proiecte ar trebui să ofere
cetăţenilor posibilitatea de conştientizare a mediului cultural şi lingvistic deosebit de
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vast. De asemenea, programul ar trebui să promoveze înţelegerea reciprocă şi
toleranţa, contribuind în acest fel la dezvoltarea unei identităţi europene
cuviincioase, dinamice, cu diverse orientări. Promotorii proiectului vor prezenta în
cerere modul în care proiectele lor vor aborda aceste subiecte.

Polenizarea încrucişată
Obiectivele acestui program sunt clare şi coerente, putând fi realizate prin diverse
acţiuni complementare. Aceste acţiuni se adresează diferitelor tipuri de organizaţii.
Sinergiile şi efectul de multiplicare pot fi obţinute prin cooperarea diverselor tipuri
de organizaţii din cadrul programului. De exemplu, o întâlnire de înfrăţire a oraşelor
care vizează un subiect social poate beneficia de participarea asociaţiilor locale
lucrătoare în domeniu. Un grup consultativ de experţi ar putea coopera cu o
organizaţie non-guvernamentală europeană pentru a pune în aplicare noi metode de
participare a cetăţenilor. O organizaţie care se ocupă de comemorarea deportaţilor ar
putea stabili o legătură între cetăţenii din oraşe înfrăţite. Posibilitatea aşa-numitei
„polenizări încrucişate” este foarte importantă. Prin urmare, proiectele care implică
diverse tipuri de organizaţii merită o atenţie deosebită.

Acces egal la Program
Principiul egalităţii face parte din Drepturile fundamentale ale Uniunii Europene.
Antidiscriminarea reprezintă un element esenţial al Programului „Europa pentru
cetăţeni”, care se adresează tuturor cetăţenilor. În consecinţă, toţi cetăţenii europeni
trebuie să aibă acces la proiecte, inclusiv rezidenţii legali, fără nicio formă de
discriminare, indiferent de sex, rasă sau origine etnică, religie sau credinţă,
invaliditate, vârstă sau orientare sexuală.
Promotorii proiectului trebuie să acorde atenţia cuvenită necesităţii promovării
oportunităţilor egale tuturor, în special egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi cetăţenilor
seniori.
Principiul accesului egal la program nu interzice ca acordările să fie alocate
activităţilor care se adresează în principal anumitor grupuri-ţintă (precum persoane
cu handicap, tineri, femei etc).
Echilibrul între bărbaţi şi femei

Comisia Europeană promovează, fireşte, în mod activ, oportunităţile egale pentru
toţi cetăţenii, în special egalitatea între femei şi bărbaţi. Toate statele membre au
hotărât includerea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi (sau „egalitatea de
şanse între femei şi bărbaţi”) în toate politicile şi acţiunile la nivelul Uniunii
Europene, în special în ceea ce priveşte domeniile educaţiei şi culturii.
Programul „Europa pentru cetăţeni” are drept scop obţinerea unei participări
echilibrate a bărbaţilor şi femeilor în cadrul proiectelor susţinute, nu numai global,
ci pentru fiecare măsură luată. La nivelul programului, acest lucru înseamnă
adoptarea, pe cât posibil, a măsurilor necesare, pentru stimularea interesului şi
participării sexului cu mai puţini reprezentanţi, pentru fiecare măsură în parte.

24

Europa pentru cetăţeni - Ghidul programului - versiunea decembrie 2007
Solidaritatea între generaţii

Schimbările demografice reprezintă o provocare majoră cu care Europa se va
confrunta în anii următori, reprezentând un risc pentru coeziunea societăţii.
Obiectivele acestui program nu pot fi îndeplinite în mod satisfăcător, dacă un grup
extins de cetăţeni, seniorii, este lăsat deoparte. Promotorii proiectului vor reflecta
asupra acestui subiect, încurajând participarea cetăţenilor seniori. În plus, acei
cetăţeni au un rol deosebit cu privire la transmiterea amintirilor în procesul de
construire a Europei de azi. Prin urmare, trebuie acordată o atenţie deosebită
promovării schimburilor şi solidarităţii între generaţii. Proiectele trebuie să implice
în activităţile propuse, pe cât posibil, grupuri de toate vârstele.

Vizibilitate, valorificare şi difuzare
Vizibilitatea programului

Toate activităţile din cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni” trebuie să
contribuie la promovarea acestui program. Intensificare vizibilităţii Programului
„Europa pentru cetăţeni” semnifică faptul că, de exemplu, activităţile şi produsele
din cadrul acestui proiect trebuie să menţioneze în mod clar că au primit sprijinul
Comisie (inclusiv utilizarea siglelor europene). Sprijinul dat de Comisie trebuie
făcut vizibil în mod clar în relaţiile cu mass-media.
Partenerii proiectului ar trebui să se folosească de toate oportunităţile pentru a
asigura acoperirea mass-media (locală, regională, naţională şi internaţională) pentru
activităţi, înainte şi în timpul punerii în aplicare a acestora.
Obiectivul este de a asigura că toţi participanţii sunt conştienţi de faptul că sunt
implicaţi într-un program european, dar şi de a demonstra publicului larg că Uniunea
Europeană sprijină un proiect de bună calitate, care îi interesează în mod direct şi
care nu s-ar fi putut derula fără acest sprijin.
Vizibilitatea trebuie asigurată, în special, în timpul derulării proiectului. În
consecinţă, trebuie inclusă în planificarea proiectului.
Comisia va coopera cu autorităţile statelor participante pentru a asigura vizibilitatea
acestui program.
Valorificarea şi difuzarea rezultatelor

Valorificarea poate fi definită drept procesul de difuzare şi exploatare a rezultatelor
proiectului cu privire la optimizarea valorii sale, consolidarea impactului şi
producerea unui număr cât mai mare posibil de cetăţeni europeni care să beneficieze
de acestea.
Obiectivul valorificării are trei consecinţe:
• Mobilizarea potenţialului proiectelor individuale:
Orice proiect susţinut de acest program trebuie să depună eforturile necesare pentru
asigurarea propriei valorificări. Promotorii proiectului trebuie să deruleze activităţi
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în scopul de a obţine rezultate mai vizibile, mai cunoscute şi mai durabile ale
proiectelor. De exemplu, aceştia pot încuraja o acoperire mass-media adecvată.
Aceştia pot informa - sau implica, pe cât posibil – oficialii aleşi la nivel local,
regional, naţional sau european. De asemenea, aceştia ar putea produce materiale
care să uşureze difuzarea şi exploatarea rezultatelor, precum materiale volante,
DVD-uri, site-uri web, publicaţii etc. Prin planificarea activităţilor de valorificare ca
parte a proiectului, iniţiatorii vor accentua calitatea muncii şi vor contribui în mod
activ la impactul total al Programului „Europa pentru cetăţeni”. Acest aspect va fi
luat în considerare în momentul evaluării calitative a solicitărilor.
• Structurarea programului:
Acest program a fost alcătuit pentru asigurarea celui mai mare impact posibil, prin
stabilirea priorităţilor, aplicabile întregului program, sau prin relaţionarea
organizaţiilor care au câştigat experienţă în aceeaşi arie tematică. Acţiunea
„Împreună pentru Europa” are un rol deosebit în acest domeniu.
• Acţiuni adoptate de Comisia Europeană:
Comisia Europeană va analiza mai întâi situaţia valorizării în cadrul acestui
Program, punând apoi în aplicare diverse activităţi pentru sprijinirea acestei
dimensiuni şi pentru susţinerea promotorilor proiectului în această privinţă.
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C. Acţiunile programului
Acţiunea 1 - Cetăţeni activi pentru Europa
Care sunt scopurile acestei Acţiuni?
Această acţiune se adresează în special activităţilor care implică cetăţeni, urmând
obiectivele programului, mai ales obiectivul caracteristic enunţat în continuare: întrunirea
oamenilor din comunităţi locale de pe teritoriul Europei pentru a împărtăşi şi schimba
experienţe, opinii şi valori, a învăţa din istorie şi a construi pentru viitor. Programul
încurajează întâlniri, schimburi şi dezbateri printre cetăţenii europeni din state diferite şi
prin mijloace diferite.
Acţiunea este împărţită în două măsuri:
• Înfrăţirea oraşelor
Această măsură constă în beneficierea de relaţiile stabilite la nivel local între
municipalităţile înfrăţite pentru schimburi reciproce şi cooperare.
• Proiectele cetăţenilor şi măsurile de sprijin
Această măsură explorează metode inovatoare de participare a cetăţenilor.
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Măsura 1 – Înfrăţirea oraşelor
Înfrăţirea oraşelor reprezintă o realitate pentru Europa de astăzi, deoarece un număr mare
de municipalităţi sunt unite printr-un acord formal de înfrăţire a oraşelor. Un asemenea
parteneriat are drept scop încurajarea cooperării oraşelor şi înţelegerea reciprocă între
cetăţenii acestora. Mişcarea de înfrăţire a oraşelor s-a dezvoltat după al doilea război
mondial, în paralel cu evoluţia procesului de integrare europeană. Unul dintre cele mai mari
progrese a fost stabilirea unor noi legături de înfrăţire a oraşelor statelor membre UE şi
statelor din Europa Centrală şi de Est, după căderea Zidului Berlinului, anticipând şi
pregătind integrarea în Uniunea Europeană.
Înfrăţirea oraşelor reprezintă o reţea unică şi compactă, având astfel un rol deosebit în ceea
ce priveşte provocările cu care se confruntă Europa de astăzi, reflectate în obiectivele
acestui program.
În primul rând, înfrăţirea oraşelor se bazează pe angajamentul voluntar al cetăţenilor, în
colaborare cu autorităţile şi asociaţiile locale. Prin urmare, acest program reprezintă un
semn şi un imbold pentru participarea activă. În al doilea rând, încurajează schimburile de
experienţă dintr-o o varietate de subiecte, crescând, în acest fel, conştiinţa avantajelor
constatării soluţiilor concrete la nivel european. În cele din urmă, acordă oportunităţi unice
în ceea ce priveşte informarea despre viaţa zilnică a cetăţenilor din alte state europene,
discuţiile şi chiar stabilirea de relaţii de prietenie cu aceştia. Datorită combinării acestor
elemente, programul de înfrăţire a oraşelor oferă posibilităţi reale de intensificare a
înţelegerii reciproce dintre cetăţeni, cultivând un simţ de posesiune al Uniunii Europene,
dezvoltând în cele din urmă un sentiment de identitate europeană.
Pentru a putea folosi cel mai bine aceste posibilităţi, este necesară furnizarea unei
modalităţi corespunzătoare diverşilor participanţi implicaţi în înfrăţirea oraşelor şi
adaptarea la varietatea potenţialelor proiecte. În consecinţă, această măsură acoperă
următoarele tipuri de activitate:
• Întâlnirile cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor
• Relaţionarea tematică a oraşelor înfrăţite
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Măsura 1.1. Întâlnirile cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor
Conceptul
Întâlnirile cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor constau în întrunirea unei game
diverse de cetăţeni şi grupuri de cetăţeni din oraşele înfrăţite, beneficiind de
parteneriatul dintre municipalităţi, în vederea dezvoltării de relaţii puternice,
neoficiale şi personale între cetăţenii acestora.
Aceste întâlniri ar trebui să prezinte următoarele trei caracteristici:
• Angajament pentru integrarea europeană
Întâlnirile cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor trebuie să consolideze angajamentul
participanţilor la integrarea europeană. Urmând obiectivele şi subiectele prioritare
ale programului, acesta poate fi obţinut prin următoarele exemple:
•

punerea în discuţie a ideii de bază a Uniunii Europene, viitorul şi valorile
acesteia;

•

informarea despre participarea la viaţa democratică a Uniunii Europene;

•

împărtăşirea experienţei beneficiilor concrete provenite din integrarea în
Uniunea Europeană atât pe plan local, cât şi la nivel individual (impactul
politicilor UE asupra societăţilor, bunăstarea populaţiei în Europa …);

•

demonstrarea solidarităţii şi sentimentului de apartenenţă a populaţiei din
oraşele înfrăţite, exemplu de apartenenţă la Uniunea Europeană ca tot unitar;

•

schimbul de perspective şi experienţe, cu privire la subiectele permanente sau
anuale ale programului;

•

împărtăşirea, în mod deschis, a punctelor de vedere, dintr-o perspectivă locală, a
istoriei Europei, cu scopul de a învăţa din trecut şi a construi pentru viitor.
• Relaţii de prietenie în Europa

Întâlnirile cetăţenilor din oraşele înfrăţite trebuie să stimuleze înţelegerea reciprocă
şi prietenia dintre persoanele din oraşele înfrăţite. În acest scop, întâlnirile trebuie să
ofere posibilităţi participanţilor, precum:
•

să cunoască persoane din oraşele înfrăţite, cu care să încheie relaţii de prietenie;

•

să cunoască viaţa zilnică a persoanelor din oraşele înfrăţite (viaţa de familie,
viaţa activă, instituţiile de învăţământ, instituţiile locale şi serviciile etc);

•

să experimenteze şi să împărtăşească diversitatea culturală şi patrimoniul
cultural al Europei.
• Participarea activă
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Întâlnirile cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor trebuie să reprezinte o experienţă a
participării active civice la nivel local. Deoarece dimensiunea europeană este
inerentă acestor întâlniri, această experienţă ar trebui să încurajeze cetăţenii în
implicarea, la nivel european, de a participa la dezvoltarea cetăţeniei europene
active. Astfel că, întâlnirile trebuie să implice participarea în număr mare, pe plan
local, a participanţilor în toate activităţile. Acest obiectiv poate fi obţinut prin:
•

implicarea comunităţii locale în planificarea şi execuţia a proiectului (asociaţii
locale, şcoli, voluntari, familii-gazdă etc.)

•

acordarea unui rol activ participanţilor (expoziţii, ateliere, spectacole culturale
comune, educaţie prin sport etc.)

•

asigurarea muncii comune grupurilor din diverse oraşe.

Care sunt criteriile de eligibilitate?
Criteriile de admisibilitate specifice acestei măsuri sunt următoarele:
Solicitanţi eligibili

• Pentru a fi admis, candidatul trebuie să fie municipalitatea în care are loc
întâlnirea, sau organizaţia înfrăţită/ comitetul înfrăţit, cu statut juridic
(personalitate juridică), care va fi stabilit într-un stat participant.
Următorul candidat nu este eligibil:
• Un oraş poate fi sprijinit o singură dată într-un an calendaristic pentru a
găzdui o întâlnire a cetăţenilor. Prin urmare, o municipalitate nu este
admisibilă dacă, ea însăşi sau prin organizaţia înfrăţită/ comitetul înfrăţit, a
primit deja un asemenea acord în acelaşi an calendaristic pentru a găzdui o
întâlnire a cetăţenilor.
Acţiuni eligibile

Întâlnirile cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor trebuie:
• să fie organizate în cadrul acordurilor de înfrăţire a oraşelor, dintre oraşele şi
municipalităţile din ţările eligibile, deja existente sau în perspectivă (aflate
oficial în curs de pregătire şi urmând a fi finalizate în decursul a doi ani).
Fiecare municipalitate implicată trebuie să fie înfrăţită (sau aflată oficial în
curs de înfrăţire) cu cel puţin una dintre municipalităţile participante.
• să implice municipalităţi din cel puţin două state participante, din care cel
puţin unul este stat membru al UE;
• să implice un număr minim de participanţi, după cum urmează:

30

Europa pentru cetăţeni - Ghidul programului - versiunea decembrie 2007
• în întâlniri bilaterale:
municipalitatea invitată

cel

puţin

douăzeci4

participanţi

din

• în întâlniri multilaterale (mai mult de două municipalităţi implicate):
cel puţin cinci5 participanţi din fiecare municipalitate invitată şi, în total,
cel puţin douăzeci de participanţi din municipalităţile invitate.
Următorul candidat nu este eligibil:
• Grupuri invitate, în care mai mult de jumătate din participanţi este formată
din reprezentaţi ai guvernului aleşi pe plan local sau oficialităţi municipale.
Durată

Durata maximă acceptată a unei întâlniri este de 21 de zile. Această durată maximă
va fi aplicată de EACEA, în funcţie de calculul subvenţiei pentru şedinţele
programate a se desfăşura pe o perioadă îndelungată.
În cazul în care, după înscriere, beneficiarul, din motive justificate de forţă majoră,
nu va putea să pună în aplicare proiectul în perioada planificată, se poate acorda o
schimbare a datelor numai în anul calendaristic în care era planificată încheierea
proiectului. Cu toate acestea, o asemenea schimbare nu poate conduce la o creştere a
sumei subvenţionate.
Cereri eligibile

Vor fi luate în considerare numai propunerile care au folosit formularul oficial de
cerere pentru Programul de întâlniri ale cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor pentru
perioada 2007-2013, inclusiv foaia de calcul al subvenţiei, completată în întregime
şi trimise până la datele-limită pentru această măsură.
Nu se vor accepta cereri scrise de mână.
Alocaţiile pentru subvenţii trebuie întocmite în una din limbile oficiale ale UE.
Alături de cerere, solicitanţii trebuie să mai includă:
• adresă de înaintare oficială, care să introducă cererea, semnată de
reprezentantul legal al solicitantului; comitetele/asociaţiile de înfrăţire
trebuie să includă şi o scrisoare din partea municipalităţii de care aparţin
care să ateste că acestea acţionează în numele municipalităţii;

4

Vă atragem atenţia că pentru a treia fază a întâlnirilor cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor cu termen limită la 1
februarie 2008 se aplică vechile cerinţele minime.
5

Vă atragem atenţia că pentru a treia fază a întâlnirilor cetăţenilor privind înfrăţirea oraşelor cu termen limită la 1
februarie 2008 se aplică vechile cerinţele minime.
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• dovadă a înfrăţirii oraşelor: un document oficial emis de conducerea
municipală prin care se declară existenţa sau pregătirea acordului de
înfrăţire;
• un formular cu informaţii financiare (detalii bancare), completat de către
solicitant şi confirmat de către bancă. Stampila şi semnătura băncii nu sunt
necesare dacă acest formular este însoţit de o copie a declaraţiei băncii.
Semnătura deţinătorului de cont este obligatorie în toate cazurile;
• formularul de persoană juridică, completat în mod corespunzător şi semnat.
Pentru comitetele/ asociaţiile de înfrăţire, formularul de entitate legală
trebuie să fie însoţit de un document oficial care să ateste stabilirea
comitetului/ asociaţiei de înfrăţire (statutul societăţii, documentul de
înregistrare de unde să reiasă data şi locul înregistrării) şi orice alte
actualizări sau schimbări privind înregistrarea. Solicitanţii care au număr de
TVA trebuie să trimită un document oficial de TVA împreună cu formularul
de persoană juridică.
Formularul de cerere oficial poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Formularul de identificare financiară şi formularul de entitate juridică pot fi găsite
pe următoarele site-uri web:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
Formularul de cerere şi documentele justificative trebuie semnate şi datate de către
persoana împuternicită să îşi ia un angajament legal în numele solicitantului.
Solicitanţilor nu le sunt permise înscrierile paralele pentru aceeaşi activitate a
programului „Europa pentru cetăţeni” sau altor programe ale instituţiilor europene.
Ca urmare a acestei subacţiuni, se vor exclude automat cererile paralele pentru
aceeaşi activitate.

Care sunt criteriile de acordare?
Proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unor criterii calitative şi cantitative.
Criteriile calitative vor reprezenta majoritatea punctelor disponibile în timpul
procedurii de evaluare. Criteriile sunt definite după cum urmează:
Criterii calitative

Calitatea proiectului se defineşte prin:
• conţinutul european al programului, în special în termeni de:
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• furnizarea cunoştinţelor despre Uniunea Europeană şi despre modurile
de trai ale cetăţenilor acesteia;
• accentuarea angajamentului participanţilor la integrarea europeană.
• caracterul adecvat şi adaptarea la activităţile propuse grupului-ţintă al
proiectului;
• participarea activă demonstrată prin:
• implicarea comunităţii locale în proiect (asociaţii locale, grupuri
voluntare, familii-gazdă etc.) pe durata pregătirii, a punerii în aplicare şi
a posibilei urmări a programului
• acordarea de roluri active participanţilor în cadrul activităţilor;
• lucrări comune grupurilor din diferite oraşe.
• vizibilitatea proiectului şi urmărirea planificată, incluzând
• urmăriri concrete ale proiectului în municipalităţile participante
• măsuri de sporire a conştientizării privind proiectul pentru publicul larg
• măsuri care sporesc conştientizarea asupra rezultatelor sale la diferite
niveluri politice
Criteriile cantitative

Se va acorda o atenţie deosebită proiectelor care corespund următoarelor cazuri:
• propuneri pentru noi acorduri de înfrăţire (cel mai mare punctaj)
• întâlniri care implică cel puţin trei state eligibile
• întâlniri care implică municipalităţi din statele care au devenit membre UE
înainte de 1 mai 2004 şi cele care au aderat la UE începând cu această dată.
• întâlniri ţinute cu ocazii speciale, precum celebrarea aniversărilor privind
acordurile de înfrăţire pe termen lung (5, 10, 15 ani etc), celebrarea unui
premiu, celebrarea Zilei Europei (9 mai) etc.
• proiectele care implică tineri, grupuri dezavantajate şi asigurarea
echilibrului între femei şi bărbaţi.

Cum se poate realiza un proiect bun ?
Solicitanţii vor găsi mai jos câteva sugestii pentru a creşte calitatea conţinutului
proiectului lor propus. Deoarece proiectul este evaluat în baza informaţiilor incluse
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în cerere, este foarte important ca solicitanţii să prezinte o documentaţie clară şi
completă, cu un program al întâlnirii detaliat, bine structurat şi informativ.
Câteva sugestii:
• Acordaţi atenţie obiectivelor programului, subiectelor
caracteristicilor orizontale şi conceptului despre această măsură.

prioritare,

• Pregătiţi o prezentare clară şi detaliată a programului întâlnirii.
• Explicaţi ce se va întâmpla, care va fi rolul participanţilor şi ce se va putea
învăţa din acest proiect.
• Asiguraţi-vă ca programul prevede un rol activ pentru participanţi.
• Explicaţi modul în care comunitatea locală este implicată în întâlnire (pe
perioada pregătirii, în timpul întâlnirii, pe perioada posibilei urmări a
proiectului).
• Specificaţi modul de publicitate sau altă vizibilitate, care se va acorda
întâlnirii.
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Când se poate face cererea?
Începând cu anul 2008, programul va acoperi întâlnirile dintre cetăţeni pe tot
parcursul anului calendaristic. Prin urmare, în toamna anului 2007 vor fi deja
stabilite primele două termene-limită pentru proiectele din anul 2008, aşa cum
este indicat în tabelul de mai jos.
Termenele-limită privind prezentarea cererilor pentru întâlnirile dintre cetăţeni,
pentru anul 2008, vor fi după cum urmează:
Numărul fazei:
Prima fază

pentru evenimentele începând
între:
1 ianuarie şi 31 martie

Termen limită pentru
depuneri:
1 septembrie
în anul anterior întâlnirii
planificate

A doua fază

1 aprilie şi 31 mai

1 decembrie
în anul anterior întâlnirii
planificate

A treia fază

1 iunie şi 31 iulie

1 februarie
în anul întâlnirii planificate

A patra fază

1 august şi 30 septembrie

1 aprilie
în anul întâlnirii planificate

A cincea fază

1 octombrie şi 31 decembrie

1 iunie
în anul întâlnirii planificate

Când termenul limită cade într-un sfârşit de săptămâna sau într-o zi de sărbătoare
legală, nu se acordă nicio prelungire şi solicitanţii trebuie să ia în considerare acest
lucru când plănuiesc depunerea cererii lor.

Cum se face cererea?
Cererile pot fi
înaintate folosind formularul de cerere online (Până la o notificare ulterioară:
Trebuie trimisă Agenţiei Executive EAC, la adresa menţionată în ghidul
programului „Europa pentru cetăţeni” 2007-2013, o copie semnată a formularului de
cerere, împreună cu toate anexele obligatorii completate integral, în termenul limită
relevant pentru depunerea cererilor:
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• trimise prin poştă sau prin curierat la adresa indicată mai jos, în acest scop
data importantă este data trimiterii prin poştă, evidenţiat prin timbru poştal;
sau prin chitanţa de înregistrare a trimiterii emisă de poştă/curierat;
sau
• livrate personal. Nicio cerere nu va fi acceptată prin livrare personală după
ora 17.00 în termenul limită stabilit pentru depuneri.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Town Twinning Citizens’ Meetings’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium

Cererile depuse prin fax sau direct prin poştă electronică nu vor fi examinate.
Nicio modificare la cerere nu va fi permisă după termenul limită al depunerii
cererilor. Totuşi, dacă va fi nevoie de o clarificare a anumitor aspecte, EACEA
poate să contacteze solicitantul în acest sens.
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Cum şi când vor fi comunicate rezultatele?
• Primirea cererii
Solicitanţii vor fi informaţi în scris de primirea cererii lor.
• Eligibilitatea cererii
Doar cererile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate în considerare
pentru subvenţie.
Dacă un solicitant este considerat neeligibil, se va trimite solicitantului o scrisoare în
care se prezintă motivele.
• Selectarea proiectului
Din anul 2008, solicitanţilor li se va comunica rezultatul procedurii de selectare nu
mai târziu de:
Numărul fazei:

Rezultatul procedurii de selectare este
aşteptat:

Prima fază

la 1 decembrie cel târziu

A doua fază

la 1 martie cel târziu

A treia fază

la 1 mai cel târziu

A patra fază

la 1 iulie cel târziu

A cincea fază

la 1 septembrie cel târziu

Lista proiectelor selectate va fi publicată pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Solicitanţii ale căror cereri nu au fost selectate vor fi informaţi în scris.
• Decizia acordării
Este prevăzut ca solicitanţilor cărora li se aprobă cererea să primească decizia
acordării înainte de începerea proiectului.
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Cum este finanţată activitatea?
Calcularea subvenţiilor

Acordările pentru întâlnirile cetăţenilor din oraşe înfrăţite au ca scop cofinanţarea
costurilor organizatorice suportate de oraşul-gazdă (cazare, masă, transport local,
sălile de conferinţe etc.), precum şi cheltuielile de deplasare pentru delegaţii invitaţi.
Acordările se calculează în baza preţurilor globale şi nu sunt direct relaţionate
niciunui cost specific, care, ulterior, nu trebuie să fie înregistrat sau justificat.
Acordările se vor face după cum urmează:
• Subvenţionarea costurilor organizatorice se calculează prin multiplicarea
numărului participanţilor din municipalităţile invitate, prin numărul de zile
acordate întâlnirii şi printr-o diurnă zilnică pentru ţara în care se desfăşoară
întâlnirea. Diurnele zilnice pentru ţări diferite sunt anexate în formularul de
cerere6.
• Subvenţia pentru cheltuieli de călătorie este calculată pentru fiecare invitat
multiplicând numărul de participanţi cu numărul de kilometri parcurşi
(distanţa dus-întors parcursă pentru călătoria de întoarcere) şi cu o valoare
fixă de 0,025 euro/km/participant.7
Subvenţia maximă care se va acorda este de 20.000 euro8 pe proiect. În cazul în
care calculul făcut în baza valorile fixe indică o sumă totală care depăşeşte
20.000 EUR, EACEA va aplica această limită acordării.
Subvenţia minimă care se va acorda este de 2.000 euro pe proiect. Nu se va
acorda nicio sumă, în cazul în care calculul făcut în baza valorilor fixe indică o sumă
totală mai mică de 2.000 EUR.
Modalităţile de plată

În eventualitatea aprobării finale a cererii de către EACEA, aceasta va redacta şi va
trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie, calculată în euro, stabilind
condiţiile şi nivelul de finanţare.
Nu se vor acorda plăţi de prefinanţare.

6

Ponderările aplicate la rata zilnică în diferite ţări sunt calculate de Biroul Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT)
şi reflectă costul de trai pentru fiecare ţară.
7

Suma forfetară este în prezent revizuită. Se estimează că noua sumă forfetară va fi introdusă începând cu 1 aprilie
2008, fiind supusă aprobării Comisiei. Anunţul privind introducerea noii sume forfetare va fi publicat pe următorul site
web: http://eacea.cec.eu.int/citizenship/index_en.htm
8

Subvenţia maximă este în prezent revizuită. Se estimează că noile subvenţii maxime care reflectă numărul de oraşe
participante vor fi introduse începând cu 1 aprilie 2008, în urma aprobării Comisiei. Anunţul privind introducerea
noilor subvenţii maxime va fi publicat pe următorul site web: http://eacea.cec.eu.int/citizenship/index_en.htm
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Subvenţia se va acorda beneficiarului (oraşul-gazdă) după trimiterea către EACEA
şi acceptarea ulterioară, conform unei cereri de plată şi a unui raport al întâlnirii,
anexat la aceasta, şi o lista cu participanţii, semnată de aceştia şi confirmată de
beneficiar.
Subvenţia totală se va acorda în funcţie de calculele privind durata efectivă a
întâlnirii şi numărul efectiv de participanţi din municipalităţile invitate, aplicându-se
diurna fixă şi următoarele principii:
• Durata maximă a întâlnirii şi numărul maxim de participanţi din
municipalităţile invitate, care vor fi luate în calcul pentru valoarea finală,
sunt cele indicate în decizie.
• Suma acordată se va reduce conform duratei efective a întâlnirii, care poate
fi mai scurtă decât durata indicată în decizie şi/sau numărul efectiv de
participanţi din municipalităţile invitate, care poate fi mai mic decât cel
indicat în decizie.
• Plata nu se va mai efectua în cazul în care calculul final pentru suma
acordată este mai mic de 1.000 EUR.

Care sunt obligaţiile care decurg din această decizie?
Condiţii contractuale

Finanţarea comunitară va lua forma unei decizii a EACEA. Acest act unilateral nu
trebuie să fie semnat de către beneficiarul subvenţiei.
Prin trimiterea cererii la subvenţie, organizaţia solicitantă se obligă să respecte toate
condiţiile specificate în această secţiune a Ghidului Programului, ca şi regulile
generale ale Ghidului Programului.
Orice modificări ale activităţilor planificate trebuie depuse la EACEA în scris pentru
aprobare prealabilă. Nu este permis ca modificările să altereze conceptul principal al
proiectului.
EACEA acordă o maximă importanţă bunei gestionări financiare şi administrative a
proiectelor.
Beneficiarul acordă EACEA şi Comisiei dreptul de a utiliza în mod liber rezultatele
acţiunii aşa cum consideră de cuviinţă, cu condiţia ca prin aceasta să nu încalce
obligaţiile de confidenţialitate sau drepturile de proprietate industriale şi intelectuale
existente.
Respectarea termenelor limită

În cazul în care proiectele sunt amânate, iar data de începere a întâlnirilor este în
afara perioadei admise, prevăzută în decizie, se va formula o cerere formală. Aceasta
trebuie să explice motivul întârzierii şi să indice orarul propus modificat. Cererile
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vor fi analizate şi – dacă sunt acceptate – se va trimite beneficiarului o modificare la
decizia de subvenţie.
Rapoarte finale

La încheierea unui proiect care a primit finanţarea comunităţii, beneficiarul trebuie
să prezinte un raport de activitate, în care să includă cererea de plată însoţită de lista
de prezenţă semnată de participanţi şi autorizată de beneficiar. Acest raport trebuie
să conţină o descriere succintă, dar completă a rezultatelor proiectului, în comparaţie
cu obiectivele iniţiale şi însoţită de orice publicaţie sau produs create în cadrul
proiectului. Pentru scopuri statistice, se va furniza o divizare a veniturilor şi
cheltuielilor proiectului. Beneficiarul trebuie să informeze EACEA despre orice
situaţie care ar putea să ajute la evaluarea proiectului.
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Măsura 1.2. Relaţionarea tematică a oraşelor înfrăţite
Conceptul
Autorităţile locale se confruntă des cu noi probleme, implicându-se în
implementarea unei varietăţi de politici, care sunt deseori relaţionate dezvoltării
politicii la nivel european. Relaţionarea tematică dintre municipalităţi, privind
problemele de interes comun, apare ca un mijloc de a permite discuţiile informate şi
schimbul de bune practici.
Înfrăţirea oraşelor oferă un cadru privilegiat pentru dezvoltarea cooperării tematice
şi relaţionării. Un număr mare de municipalităţi din Europa sunt înfrăţite cu alte
oraşe, care ar putea, la rândul lor, să fie înfrăţite cu alte oraşe. Înfrăţirea reprezintă o
legătură puternică care uneşte două municipalităţi; în consecinţă, potenţialul
reţelelor, creat de o serie de înfrăţiri ale oraşelor, ar trebui să se folosească pentru
dezvoltarea cooperării tematice dintre oraşele înfrăţite.
Această cooperare multilaterală va permite dezvoltarea, structurarea şi consolidarea
dimensiunii strategice a înfrăţirii oraşelor.
Prin urmare, acest program susţine conferinţe tematice şi seminarii, implicând cel
puţin trei oraşe, dezvoltate în cadrul înfrăţirii oraşelor. Aceste evenimente ar trebui
să fie repere pentru relaţionare şi ar trebui să încurajeze dezvoltarea unei cooperări
de durată, dinamice, multidimensionale, dintre oraşele înfrăţite. Suplimentar,
instrumentele pentru comunicare, produse în contextul acestor evenimente, cu
scopul de a promova o relaţionare tematică bine structurată şi durabilă, pot fi, de
asemenea, încurajate.
Conferinţele şi seminariile dezvoltate în cadrul acestei relaţionări tematice a oraşelor
înfrăţite ar trebui să includă următoarele trei caracteristici:
• Trebuie să se adreseze unui grup-ţintă definit pentru care subiectul ales este
relevant (de exemplu, persoanele care iau decizii locale, sectorul
educaţional, persoanele responsabile pentru înfrăţirea oraşelor sau pentru
cooperarea internaţională ..) şi implică membrii activi ai comunităţii în
domeniul subiectului (experţi, asociaţii locale, cetăţeni şi grupuri de cetăţeni
direct afectaţi de subiect etc.).
• Trebuie să redea subiectele prioritare ale programului. În acest scop,
programul ar trebui să angajeze participanţii într-un dialog pe aceste teme,
care să includă, de exemplu, politicile europene şi punerea lor în aplicare la
nivel local. Programul ar trebui să includă o combinaţie de experţi /
prezentări informative cu posibilităţi de dezbateri, discuţii şi dialog, care să
implice participanţii.
• Ar trebui să servească drept bază pentru iniţiativele viitoare şi acţiunile între
oraşele implicate, privind problema adresată sau probleme de interes comun.
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Care sunt criteriile de eligibilitate?
Solicitanţi eligibili

Pentru a fi admis, solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu statut juridic
(personalitate juridică) şi va fi stabilit într-un stat participant.
Numai următoarele tipuri de organizaţii sunt admise să prezinte cererea:
• municipalităţile şi comitetele de înfrăţire
• guvernele locale şi regionale
• asociaţiile reprezentând autorităţile locale.
Acţiuni eligibile

Conferinţele şi seminariile trebuie:
• să corespundă obiectivelor acestui program şi conceptului de relaţionare a
oraşelor înfrăţite
• să aibă întotdeauna loc în cadrul înfrăţirii oraşelor. Acest lucru înseamnă că
fiecare municipalitate implicată trebuie să fie relaţionată unui acord de
înfrăţire existent sau al unei colaborări oficiale de înfrăţire în pregătire cu
cel puţin o municipalitate implicată. O colaborare de înfrăţire este
considerată a fi oficial în pregătire atunci când municipalităţile s-au angajat
la preparare şi acordul de înfrăţire este planificat a fi semnat pe o perioadă
de doi ani.
• să implice un total de cel puţin 20 de participanţi din cel puţin trei
municipalităţi din trei state participante diferite, din care cel puţin unul este
stat membru UE.
• să prezinte o participare echilibrată a delegaţiilor implicate: cel puţin 25%
dintre participanţi trebuie să provină din state admise, altele decât ţaragazdă.
• să aibă loc într-unul din statele participante
• să aibă o durată de cel puţin o zi. Durata maximă luată în considerare la
calcularea subvenţiei este de 3 zile.
Un proiect poate acoperi fie o singură conferinţă/seminar sau un maxim de două
conferinţe/seminarii ţinute în diferite state admise în timpul aceleiaşi perioade de
solicitări, în care caz cerinţele exprimate mai sus se vor aplica pentru fiecare
conferinţă/seminar.
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Exemplu de proiect adecvat:
Oraşul X din ţara Y analizează modul cel mai potrivit de integrare a persoanelor în
vârstă şi a legăturilor dintre tineri şi vârstnici, la nivel local. Reprezentanţii oraşului X
au în vedere dezvoltarea unui schimb de experienţă sistematic, privind iniţiativele cu
oraşele U şi V din ţările Z şi W, cu care oraşul X este înfrăţit. În acest scop, se va
organiza o conferinţă tematică la care vor participa reprezentanţii oraşului, sectorul
educaţional, serviciile sociale şi grupurile de cetăţeni din toate cele trei oraşe.
Opţional, oraşul X are posibilitatea să implice în proiect şi alte oraşe vecine.

Exemplu de proiect neadecvat:
Adoptând modelul unui document politic european privind dezvoltarea susţinută,
oraşul X din ţara Y a hotărât dezvoltarea sistemului de transporturi. Din acest motiv,
oraşul X doreşte să înveţe din experienţa oraşelor de mărime similară din alte state
europene. Se identifică 10 oraşe din ţări diferite care au dezvoltat de curând sistemele
de transport în comun. Oraşul X va organiza o conferinţă pe această temă, având ca
invitaţi experţii şi persoanele responsabile de luarea deciziilor din aceste oraşe. Acest
proiect nu este adecvat pentru sponsorizările privind înfrăţirea oraşelor, deoarece
oraşele participante nu sunt relaţionate prin înfrăţire. În consecinţă, conferinţa – care
poate fi de bună calitate, favorizând relaţiile dintre autorităţile locale din Europa – nu
va avea loc în cadrul în cadrul programului de înfrăţire a oraşelor.
Cereri eligibile

Doar propunerile depuse folosind formularul oficial de aplicare pentru reţeaua
Înfrăţirea Oraşelor a oraşelor înfrăţite 2007-2013, incluzând formularul cu
calcularea subvenţiei, completat în întregime semnat, şi depus pe perioada
termenului limită pentru această măsură vor fi luate în considerare.
Nu se vor accepta cereri scrise de mână.
Alocaţiile pentru subvenţii trebuie întocmite în una din limbile oficiale ale UE.
O cerere poate acoperi fie o singură conferinţă/seminar, fie maxim două
conferinţe/seminarii ţinute în diferite ţări eligibile.
Toţi solicitanţii trebuie să anexeze la formularul de cerere:
adresă de înaintare oficială, care să introducă cererea, semnată de reprezentantul
legal al solicitantului; comitetele de înfrăţire trebuie, de asemenea, să includă o
scrisoare de la municipalitatea lor care să ateste că acestea acţionează în numele
municipalităţii;
în cazul asociaţiilor reprezentând autorităţi locale, trebuie inclusă o dovadă prin care
se arată că asociaţia acţionează în numele municipalităţilor enumerate (de exemplu,
statutul societăţii sau o scrisoare de înaintare semnată de toate municipalităţile)
un rezumat al proiectului în limba engleză, germană sau franceză (partea II a
formularului de cerere);
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o dovadă a înfrăţirii oraşelor: un document oficial emis de conducerea municipală
prin care se declară existenţa sau pregătirea acordului de înfrăţire; pentru reţelele de
oraşe înfrăţite, poate fi depus un singur document semnat de către toate
municipalităţile participante;
un formular cu informaţii financiare (detalii bancare), completat de către solicitant şi
confirmat de către bancă. Stampila şi semnătura băncii nu sunt necesare dacă acest
formular este însoţit de o copie a declaraţiei băncii. Semnătura deţinătorului de cont
este obligatorie în toate cazurile;
formularul de persoană juridică, completat în mod corespunzător şi semnat. Pentru
comitetele/asociaţiile de înfrăţire reprezentând reţele ale autorităţilor locale
formularul de persoană juridică trebuie să fie însoţit de un document oficial care să
dovedească înfiinţarea societăţii (act constitutiv, document de înregistrare indicând
data şi locul înregistrării), împreună cu orice alte modificări sau schimbări.
Solicitanţii care au număr de TVA trebuie să trimită un document oficial de TVA
împreună cu formularul de persoană juridică.
Solicitanţii care nu sunt persoane publice trebuie să depună împreună cu formularul
lor situaţia financiară anuală şi balanţa societăţii pentru ultimul an financiar pentru
care conturile au fost închise.
Formularul de cerere oficial poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Formularul de identificare financiară şi formularele pentru persoană juridică pot fi
găsite pe următoarele pagini de internet:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
Formularul de cerere şi documentele justificative trebuie semnate şi datate de către
persoana împuternicită să îşi ia un angajament legal în numele solicitantului.
Cererea trebuie trimisă în două exemplare, originalul va fi identificat ca atare.

Care sunt criteriile de acordare?
Proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unor criterii calitative şi cantitative.
Criteriile calitative vor reprezenta majoritatea punctelor disponibile în timpul
procedurii de evaluare. Criteriile sunt definite după cum urmează:
Criterii calitative

Calitatea proiectului va fi definit după:
• relevanţa activităţilor propuse pentru:
• obiectivele Programului Europa pentru Cetăţeni
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• pentru temele de prioritate a Programului Europa pentru cetăţeni
• caracteristici orizontale pentru programul Europa pentru cetăţeni
• pentru noţiunea acestei măsuri
• pentru grupul/grupurile ţintă ale evenimentului/evenimentelor
• structura
şi
conţinutul
evenimentului/evenimentelor
planificat/planificate, dezvăluind metodele alese pentru adresarea temei şi
pentru conducerea conferinţei/seminariilor. Aceasta include de exemplu
alegerea prezentatorilor sau moderatorilor, formatul ales pentru eveniment,
instrumentele care vor fi folosite, etc.;
• coerenţa şi complexitatea planului de acţiune, arătând cum, când şi de
către cine vor fi îndeplinite diferite îndatoriri;
• efectul aşteptat al acţiunii
• asupra dezvoltării posibile a reţelelor durabile de cooperare.
• asupra grupului/grupurilor ţintă, şi cum aceasta va fi realizată folosind
produsele finale ale proiectului;
• vizibilitatea proiectului şi urmărirea planificată, incluzând
• măsuri de sporire a conştientizării privind proiectul pentru publicul larg
• măsuri care sporesc conştientizarea asupra rezultatelor sale la diferite
niveluri politice
• planuri concrete de viitor de acţiune implicând participarea guvernelor
regionale şi locale şi cetăţenii lor.
Criteriile cantitative

Proiectelor care implică parteneri din statele membre care au intrat în UE înainte de
1 mai 2004 şi acelea care au aderat începând cu acea dată li se vor acorda atenţie
specială.

Cum se poate realiza un proiect bun ?
Solicitanţii vor găsi mai jos câteva sugestii pentru a creşte calitatea conţinutului
proiectului lor propus. Pentru că proiectul este evaluat pe baza informaţiilor incluse
în cerere, este foarte important ca solicitanţii să prezinte clar şi complet
documentaţia cu un program al conferinţei detaliat, bine structurat şi informativ.
Câteva sugestii:
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• pregătiţi
o
prezentare
clară
şi
detaliată
conferinţei/conferinţelor sau seminarului/seminarelor);

a

programului

• explicaţi efectul evenimentelor asupra cooperării viitoare între oraşele
implicate;
• folosiţi metode variate de punere în aplicare a programului (lecturi,
dezbateri, discuţii, ateliere de lucru);
• concentraţi-vă pe valoarea informativă şi educaţională a conţinutului
programului;
• discutaţi despre politicile europene şi punere lor în aplicare la nivel local,
construirea şi viitorul Uniunii Europene;
• pregătiţi o acţiune care încurajează dezbaterea şi schimbul de experienţă
între oraşele participante;
• invitaţi experţi locali (cum ar fi prezentatori sau participanţi) specializaţi în
domeniile tematice alese pentru tema conferinţei dumneavoastră.
• explicaţi ce fel de vizibilitate vor avea evenimentele planificate.

Când se poate face cererea?
Reţeaua intenţionează să întărească aspectul strategic al înfrăţirii oraşelor, care
implică planificare atentă şi pregătirea evenimentelor plănuite. De aceea, calendarul
pentru depunerea cererilor se bazează pe un termen limită anual, care acordă
solicitanţilor timp suficient pentru pregătirea acţiunilor după decizia acordării.
Începând cu anul 2008, Programul va acoperi mereu evenimentele de înfrăţire a
oraşelor pentru întregul an calendaristic. De aceea, încă din decembrie 2007 va
exista un termen limită pentru proiectele 2008.
Termenul limită anual pentru depunerea cererilor pentru proiectele de înfrăţire a
oraşelor care vor avea loc în 2008 şi în anii următori va fi după cum urmează:
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Pentru evenimentele începând între:

Termen limită pentru
depuneri:

1 aprilie 2008 şi 31 martie 2009

1 decembrie 2007

1 aprilie 2009 şi 31 martie 2010

1 decembrie 2008

1 aprilie 2010 şi 31 martie 2011

1 decembrie 2009

1 aprilie 2011 şi 31 martie 2012

1 decembrie 2010

1 aprilie 2012 şi 31 martie 2013

1 decembrie 2011

1 aprilie 2013 şi 31 martie 2014

1 decembrie 2012

Când termenul limită cade într-un sfârşit de săptămâna sau într-o zi de sărbătoare
legală, nu se acordă nicio prelungire şi solicitanţii trebuie să ia în considerare acest
lucru când plănuiesc depunerea cererii lor.

Cum se face cererea?
Cererile pot fi:
• trimise prin poştă sau prin curierat la adresa indicată mai jos, în acest scop
data importantă este data trimiterii prin poştă, evidenţiat prin timbru poştal;
sau prin chitanţa de înregistrare a trimiterii emisă de poştă/curierat;
sau
• livrate personal. Nicio cerere nu va fi acceptată prin livrare personală după
ora 17.00 în termenul limită stabilit pentru depuneri.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Networking of twinned towns’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium

Cererile depuse prin fax sau direct prin poştă electronică nu vor fi examinate.
Nicio modificare la cerere nu va fi permisă după termenul limită al depunerii
cererilor. Totuşi, dacă va fi nevoie de o clarificare a anumitor aspecte, EACEA
poate să contacteze solicitantul în acest sens.
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Cum şi când vor fi comunicate rezultatele?
• Primirea cererilor
Solicitanţii vor fi informaţi în scris de primirea cererii lor.
• Eligibilitatea cererilor
Doar cererile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate în considerare
pentru subvenţie.
Dacă un solicitant este considerat neeligibil, se va trimite solicitantului o scrisoare în
care se prezintă motivele.
• Selectarea proiectului
Propunerile selectate vor fi supuse unei analize financiare, în legătură cu care
EACEA poate cere persoanelor responsabile pentru acţiunile propuse să furnizeze
informaţii adiţionale.
Este planificat să fie informaţi solicitanţii asupra rezultatului procedurii de selecţie
nu mai târziu de:
• anual la 1 martie în perioada 2008-2013
Lista proiectelor selectate va fi publicată pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Solicitanţii ale căror cereri nu au fost selectate vor fi informaţi în scris.
• Decizia acordării
Este prevăzut ca solicitanţilor cărora li se aprobă cererea să primească decizia
acordării înainte de începerea proiectului.

Cum este finanţată activitatea?
Se introduce sistemul pentru calcularea subvenţiei bazat pe tarife fixe şi sume
forfetare pentru a simplifica managementul atât pentru EACEA, cât şi pentru
beneficiari. Acest sistem va fi evaluat în baza rezultatelor sale şi poate fi dezvoltat
sau modificat.
Dispoziţii generale

Subvenţia pentru proiectele de reţea a oraşelor înfrăţite este calculată în principal pe
baza numărului de participanţi la conferinţele tematice sau la atelierele de lucru pe
zi. O sumă forfetară poate fi adăugată la această subvenţie, cu condiţia ca
instrumentele de comunicare să fie, de asemenea, folosite .
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Acest sistem de sume forfetare şi tarife fixe permite ca suma subvenţiei să fie
calculată în baza unei sume fixe de bani pe participant pe zi; beneficiarul este liber
să decidă cum va folosi subvenţia când va implementa proiectul. Un calculator,
inserat în cadrul formularului de cerere, permite calcularea posibilei subvenţii în
mod automat. Nu este nevoie să se depună un buget detaliat. În mod asemănător, nu
se va solicita o declaraţie finală detaliată a costurilor, nici documentele justificative
ale cheltuielilor nu trebuie furnizate odată cu raportul final al proiectului. Singura
cerere va fi depunerea unui raport detaliind implementarea şi rezultatele proiectului,
o listă a participanţilor şi copii ale oricăror articole publicate. În plus, din motive
statistice, beneficiarilor li se va cere să pună la dispoziţie o prezentare scurtă a
veniturilor şi cheltuielilor proiectului final.
Costul acţiunilor care sunt ajutătoare sau complementare organizaţiei unui
eveniment au fost luate în considerare la stabilirea nivelelor de tarife fixe şi sume
forfetare. În consecinţă, aceste activităţi tehnice întreprinse de către organizatorii
proiectului la pregătirea sau monitorizarea proiectului s-ar putea să nu fie prezentate
ca evenimente de sine stătătoare.
Subvenţia minimă care se va acorda este de 3.500,00 euro pe proiect. Dacă
calcularea bazată pe tarife fixe şi sume forfetare identificate mai jos indică o sumă
totală de mai puţin de 3.500,00 euro nu se va acorda subvenţie.
Calcularea subvenţiilor

Pentru calcularea subvenţiei totale, trebuie făcute calculele pentru sumele plătibile
pentru aceste produse ‘evenimente’ şi acolo unde este cazul, ‘instrumente de
comunicaţie’ . Suma totală a subvenţiei reiese din adăugarea sumelor celor două
produse.
Calcularea subvenţiei pentru ‘eveniment’

• Se aplică diferite tarife fixe pentru zilele participante în funcţie de cum este
descris participantul ca local sau internaţional, şi în funcţie de locaţia
conferinţei. Tabelul de mai jos oferă detalii complete ale plăţilor.
• Un participant local este o persoană care locuieşte în ţara în care are loc
evenimentul. În acest caz, se va aplica plata fixă aşa cum este indicat mai
jos.
• Un participant internaţional este o persoană care locuieşte într-o ţară
eligibilă pentru program şi care nu este ţara în care are loc evenimentul. În
acest caz, se va aplica plata internaţională fixă aşa cum este indicat mai jos.
Exemplu:
100 de participanţi la o conferinţă de 3 zile în Lituania (75 locali şi 25
internaţionali):
75 participanţi locali x 3 zile = 225 zile participante x 25,26 EUR (plata locală fixă
per participant pentru conferinţa din Lituania) = 5.683,50 EUR
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25 participanţi internaţionali x 3 zile = 75 zile participante x 39,13 EUR (plata
internaţională fixă per participant pentru conferinţa din Lituania ) = 2.934,75 EUR
Număr total de zile participante = 300
Totalul subvenţiei propuse: 5.683,50 EUR + 2.934,75 EUR = 8.618,25 EUR
• Un maximum de 400 zile participante, pentru fiecare cerere de subvenţie, se
va lua în considerare la calcularea subvenţiei. Aceasta se aplică şi în cazul
proiectelor în care se propun două evenimente.
Dacă numărul total al zilelor participante la conferinţă este mai mare de 400,
subvenţia va fi calculată luând în considerare un maximum de 400 participanţi/zi. În
cazul acesta, solicitantul va trebui să se decidă care din aceste 400 zile participante
se vor include în calcularea subvenţiei.
Exemplu:
200 de participanţi la o conferinţă de 3 zile în Lituania (125 locali şi 75
internaţionali ):
-125 participanţi locali x 3 zile = 375 zile participante x 25,26 EUR (plata locală
fixă per participant pentru conferinţa din Lituania) = 9.472,50 EUR
-75 participanţi internaţionali x 3 zile = 225 zile participante x 39,13 EUR (plata
internaţională fixă per participant pentru conferinţa din Lituania ) = 8.804,25 EUR
Număr total de zile participante = 600 [maximum permis este 400]
Calcularea subvenţiilor:
225 de zile internaţionale participante = 8.804,25 EUR, plus
175 zile participante locale = 4.420,50 EUR
Număr total de zile participante = 400
Totalul subvenţiei propuse: 8.804,25 EUR + 4.420,50 EUR = 13.224,75 EUR
Calcularea subvenţiei se face pe baza numărului de participanţi/zile. Aceasta este
doar o metodă de calculare a nivelului subvenţiei. Subvenţia, ca atare este menită să
cofinanţeze întregul proiect, nu doar costurile direct raportate la participanţi.
Beneficiarul poate decide împărţirea subvenţiei între diferite părţi ale proiectului;
aceasta dovedeşte flexibilitate în ceea ce priveşte folosirea optimă a subvenţiei.
Ca un exemplu, este posibil să se hotărască de comun acord ca toţi participanţii să-şi
plătească cheltuielile de călătorie dar organizatorul să acopere toate cheltuielile
locale cum ar fi săli de şedinţe, plata interlocutorilor, interpretarea, suportul de curs ,
masa şi cazarea. Aceeaşi concepţie se aplică şi proiectelor care acoperă două
evenimente: Subvenţia se calculează pe baza celor două evenimente dar se acordă
întregului proiect.
• Tarife fixe în funcţie de ţară:
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Trebuie să aplicaţi tariful/tarifele fixat/fixate pentru ţara/ţările unde are loc
evenimentul/evenimentele. Costurile fixe sunt calculate folosind evaluările
făcute de Biroul Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT) şi reflectă
nivelul de cost pentru fiecare stat.
Următoarele tarife fixe pentru fiecare ţară individuală ar trebui folosite în
calcularea subvenţiei propuse:

Tarif fix

Tarif fix

Locul de desfăşurare al
conferinţei

pe zi al
participantului din
ţară

pe zi al participantului
din străinătate

Belgia

54,23€

84,02€

Bulgaria

15,70€

24,33€

Republica Cehă

34,95€

54,14€

Danemarca

56,21€

87,08€

Germania

50,60€

78,40€

Estonia

29,85€

46,24€

Grecia

38,99€

60,40€

Spania

45,00€

69,72€

Franţa

49,27€

76,33€

Irlanda

63,92€

99,03€

Italia

45,64€

70,71€

Cipru

40,55€

62,82€

Letonia

24,02€

37,21€

Lituania

25,26€

39,13€

Luxemburg

64,38€

99,74€

Ungaria

29,21€

45,25€

Malta

32,01€

49,58€

Regatul Ţărilor de Jos

57,91€

89,71€

Austria

56,57€

87,64€
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Polonia

23,47€

36,35€

Portugalia

32,05€

49,66€

România

16,44€

25,47€

Slovenia

38,39€

59,47€

Slovacia

27,28€

42,26€

Finlanda

51,94€

80,46€

Suedia

53,27€

82,52€

Regatul Unit

53,82€

83,38€

Croaţia

22,50€

34,86€

Nu uitaţi că dacă propunerea dvs. este pentru două evenimente se vor aplica rate fixe
diferite pentru fiecare eveniment, pentru că evenimentele trebuie să aibă loc în două
ţări diferite. Nu uitaţi că cel puţin 25% din participanţii fiecărui eveniment trebuie să
provină din alte ţări eligibile decât cea a oraşului gazdă.
• O zi este constituită din minim 3 ore de activitate (excluzând recepţiile,
mesele sau activităţile sociale). Durata maximă luată în considerare la
calcularea subvenţiei este de 3 zile.
Calcularea subvenţiei pentru „instrumentele de comunicare”

Subvenţiile pentru instrumentele de comunicare sunt suplimentare subvenţiilor
disponibile pentru evenimente şi nu se pot acorda separat. Astfel de instrumente de
comunicare trebuie să fie legate de evenimente şi să fie în totalitate integrate în
planificarea evenimentului. De aceea, cererile pentru astfel de subvenţii nu pot fi
prezentate într-o etapă ulterioară.
Subvenţia pentru „instrumentele de comunicare” este calculată în baza numărului şi
tipului de „instrumente” produse de către proiect şi se bazează pe sume fixe.
Există trei tipuri de „instrumente de comunicare”. Aceste „instrumente de
comunicare” trebuie să fie :
• legate în mod specific de proiect şi produse exclusiv în acest cadru;
• unul din următoarele produse cu caracteristici specifice, aşa cum a fost
indicat.
• O publicaţie
• cu un minimum de 8 pagini
• publicată şi distribuită într-un număr minim de 1.000 exemplare.
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• un DVD sau un CD-ROM
• un DVD cu o înregistrare de minim 15 minute, realizat şi distribuit întrun număr minim de 1.000 exemplare sau
• un CD-ROM cu un material minim de 1 GB (excluzând fotografiile),
scos şi distribuit într-un număr minim de 1.000 exemplare
• O pagină de internet
• cu nume de domeniu „.eu”
• cu legături către site-ul web de la alte minim cinci site-uri web
independente
• care este activă pentru o perioadă minimă de 12 luni următoare depunerii
raportului final.
Plata subvenţiei pentru fiecare din cele trei tipuri de „instrumente de comunicare”
este de 1.500,00 euro Aceeaşi plată se aplică tuturor ţărilor.
Beneficiarii pot primi o subvenţie pentru maxim trei instrumente de comunicare
separate (adică nu două produse de acelaşi tip). Deci, subvenţia totală maximă sub
titlu de „instrumente de comunicare” este de 4.500,00 euro.
În eventualitatea aprobării finale a cererii de către EACEA, aceasta va redacta şi va
trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie, calculată în euro, stabilind
condiţiile şi nivelul de finanţare.
Modalităţile de plată
Decizia va stabili modalităţile de plată:
Pe baza confirmării scrise - făcute în termen de 10 zile de la notificarea Deciziei - de
către beneficiar a intenţiei sale de a implementa proiectul, va fi făcută pentru
proiecte care acoperă două conferinţe/ateliere o plată de prefinanţare în valoare
de 50% din subvenţia totală, în termen de 45 de zile de la expedierea deciziei de
subvenţie de către EACEA, şi, dacă este cazul, de la data primirii tuturor garanţiilor
necesare. Plata de prefinanţare este menită să furnizeze flux de numerar
beneficiarului.
Dacă EACEA nu primeşte confirmarea scrisă în termenul limită precizat, se va face
o singură plată, bazată pe raportul final.
Rapoarte finale, documente justificative şi plata soldului

Soldul subvenţiei va fi plătit beneficiarului după depunerea şi acceptarea de către
EACEA a unei cereri de plată împreună cu un raport final al proiectului şi a
documentelor justificative stipulate mai jos:
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Rapoarte finale

Raportul de punere în aplicare trebuie să prezinte, printre alte elemente:
• o evaluare de ansamblu a rezultatelor proiectului în comparaţie cu
obiectivele iniţiale;
• informare completă asupra dezvoltării, progresului şi realizărilor proiectului,
incluzând, acolo unde este cazul, informarea asupra interacţiunii cu alte
proiecte;
• o evaluare calitativă a executării tuturor sarcinilor;
• o listă cu principalele activităţi, numărul de participanţi, etc.;
Pentru fiecare eveniment organizat, detaliile despre locul, data, şi numărul de
participanţi pe fiecare zi (incluzând şi cele care nu s-au luat în considerare în scopul
calculării subvenţiei) trebuie să fie furnizate, împreună cu o notificare a numărului
de participanţi locali şi internaţionali.
Documente justificative pentru produsul „Eveniment”

• O listă originală, autorizată, datată şi semnată de persoana împuternicită să
încheie un angajament legal în numele solicitantului, menţionând persoanele
care au participat la evenimentele organizate care erau incluse în calcularea
subvenţiei. Trebuie emisă o listă pentru fiecare eveniment şi pentru fiecare
zi. Lista trebuie să conţină numele, funcţia, oraşul/ţara de reşedinţă, adresa
de email sau numărul de telefon şi semnătura participanţilor, împreună cu
numele evenimentului şi data.
Modelul care trebuie folosit pentru listă se poate găsi pe următorul site
web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Beneficiarilor li se recomandă să tipărească modelul pentru listă înaintea
fiecărui eveniment, după dactilografierea numelor participanţilor în ordine
alfabetică. Participanţii vor trebui doar să semneze lista în ziua
evenimentului. Trebuie pregătită o listă pentru fiecare zi a evenimentului.
• Un original al programului pentru fiecare eveniment şi a documentaţiei
distribuite, cu indicarea locurilor de desfăşurare, datele şi orarul.
Documente justificative pentru produsul „Instrumente de comunicare” acolo unde
este cazul.

• Două exemplare originale ale publicaţiilor, CD-uri, CD-ROM-uri sau DVDuri produse;
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• Adresele site-urilor web create pentru proiect şi ale altor 5 site-uri
independente care asigură o trimitere către site-ul web/site-urile web
creat/create;
• O copie a facturilor pentru tipărire şi publicare, pentru crearea produsului
original, pentru copiere, pentru gravarea, pentru crearea site-ului web – sau
orice alte dovezi justificative.
• O copie a listei de distribuire a instrumentelor;
Faptul că beneficiarul se decide pentru sistemul de sumă forfetară nu
exclude nevoia de a păstra un bilanţ corect al veniturilor şi cheltuielilor
pentru proiect şi să reţină toate documentele justificative.
Plata soldului

Dacă durata reală a conferinţei/seminarului este mai mică decât a fost planificată
subvenţia va fi redusă ca atare.
Plata finală sub titlul de „evenimente” se va baza pe numărul real de participanţi
(locali/internaţionali) şi numărul real de zile participante, şi nu va fi mai mare decât
maximul prevăzut sub acest titlu al deciziei subvenţiei cu un maximum de 400 zile
participante.
Calcularea sumei finale a subvenţiei pentru „instrumente de comunicare” se va baza
pe numărul real de instrumente de comunicare – în cadrul cifrei maxime permise
pentru acest produs în decizia de subvenţie.
Dacă numărul real de zile participante pentru orice eveniment sau numărul real de
instrumente de comunicare stârneşte, în baza sistemului de sume forfetare şi taxe
forfetare, o îndreptăţire inferioară decât cea oferită în decizia de subvenţie, atunci
subvenţia va fi redusă ca atare.
Beneficiarului i se cere, acolo unde este cazul, să reachite orice sumă în plus care a
fost deja transferată de către EACEA ca o plată de prefinanţare.
Calcularea trebuie făcută folosind calculatorul conţinut în formularul de cerere.
Informaţii despre cheltuieli reale

Beneficiarului i se va cere să depună, împreună cu raportul final, o situaţie detaliată
a cheltuielilor şi veniturilor legate de proiect. Această informaţie va fi folosită de
EACEA în scopuri statistice (şi pentru a modifica tarifele fixe şi sumele forfetare in
anii viitori, dacă este nevoie).
Modelul pentru depunerea situaţiei finale poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Care sunt obligaţiile care decurg din această decizie?
Obligaţii generale

Finanţarea comunitară va lua forma unei decizii a EACEA. Acest act unilateral nu
trebuie să fie semnat de către beneficiarul subvenţiei.
Prin semnarea cererii pentru subvenţie, organizaţia solicitantă se obligă să respecte
toate condiţiile specificate în această secţiune a Ghidului Programului, ca şi regulile
generale ale Ghidului Programului.
Orice modificări ale activităţilor planificate trebuie depuse la EACEA în scris pentru
aprobare prealabilă. Nu este permis ca modificările să altereze conceptul principal al
proiectului.
EACEA acordă o maximă importanţă bunei gestionări financiare şi administrative a
proiectelor.
Beneficiarul acordă EACEA şi Comisiei dreptul de a utiliza în mod liber rezultatele
acţiunii aşa cum consideră de cuviinţă, cu condiţia ca prin aceasta să nu încalce
obligaţiile de confidenţialitate sau drepturile de proprietate industriale şi intelectuale
existente.
Respectarea termenelor limită

Dacă proiectele sunt amânate, astfel încât ziua de începere a conferinţei/seminarului
cade în afara perioadei iniţiale de eligibilitate, trebuie depusă o cerere oficială.
Aceasta trebuie să explice motivul întârzierii şi să indice orarul propus modificat.
Cererile vor fi analizate şi – dacă sunt acceptate – se va trimite beneficiarului o
modificare la decizia de subvenţie. În orice caz, nu vor fi acceptate cererile pentru o
prelungire mai mare de 3 luni.
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Categorie specială: proiecte multianuale pentru reţele de oraşe înfrăţite
La origine, înfrăţirea oraşelor se referă la două oraşe înfrăţite, care sunt unite printrun contract bilateral de înfrăţire. Fiecare oraş deseori dezvoltă mai multe
parteneriate de înfrăţiri de oraşe. O dezvoltare frecventă constă în aproprierea, prin
evenimente multilaterale, acelor parteneri diferiţi. Această colaborare multilaterală
poate fi orientată prin proiecte sau evenimente. O dezvoltare interesantă în domeniul
înfrăţirii consistă în formalizarea unei astfel de colaborări prin stabilirea unei
reţele. Un contract este semnat între un număr de oraşe, toate înfrăţite între ele,
stabilind obiective pe termen lung la această colaborare. O uşoară structură
administrativă poate fi stabilită pentru a asigura coordonarea.
Comisia suportă dezvoltarea a astfel de reţele, care sunt importante pentru
asigurarea unei colaborări durabile, structurată, intensă şi multilaterală, prin urmare
să contribuie la maximizarea impactului Programului. De aceea, o categorie specială
este creată în cadrul acestei măsuri pentru a asigura modificarea ajutorului reţelelor
stabilite de oraşe înfrăţite.

Conceptul
Proiectele multianuale pentru reţelele de oraşe înfrăţite sunt desemnate să asigure
reţelelor înfiinţate de oraşe cu relaţii de înfrăţire, o oportunitate de investire într-o
cooperare mai durabilă, consistentă, strategică şi structurată. Permiţându-le în
acelaşi timp să se concentreze asupra subiectelor tematice importante relevante atât
la nivel local, cât şi în context european, se aduce în acest fel un anumit grad de
creativitate şi dinamism intelectual nou în domeniul înfrăţirii.
Se aşteaptă ca viitorii beneficiari să prezinte un plan de acţiune care să cuprindă o
serie de activităţi (cum ar fi întâlniri între cetăţeni, seminarii specializate şi
conferinţe)9 în cadrul reţelei. Această nouă caracteristică completează şi dezvoltă în
continuare modelele de proiect existente anterior, cum ar fi relaţionarea tematică
între oraşele înfrăţite.
Solicitarea subvenţiei trebuie să cuprindă o descriere generală a obiectivelor pe care
reţeaua doreşte să le atingă (planul de acţiune) pe o perioadă de 2 ani, incluzând o
descriere detaliată a activităţilor care vor fi cofinanţate.

9

Pot avea loc şi alte activităţi în cadrul proiectelor multianuale pentru reţele de oraşe înfrăţite. De fapt, se aşteaptă ca
ele să apară ca un efect secundar al acestei noi caracteristici. Totuşi, la acest nivel, finanţarea va fi acordată doar
tipurilor de acţiuni menţionate anterior – întâlniri între cetăţeni, seminarii specializate şi conferinţe.
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Care sunt criteriile de eligibilitate?
Solicitanţi eligibili

Pentru a fi admis, solicitantul trebuie să fie o organizaţie cu statut juridic
(personalitate juridică) şi va fi stabilit într-un stat participant.
•

Numai reţelele de oraşe înfrăţite înfiinţate anterior, dispunând de un istoric al
activităţilor comune din cel puţin ultimii 3 ani, sunt eligibile să participe.
Asemenea reţele trebuie să implice cel puţin 5 oraşe înfrăţite din 5 state
participante diferite. Va fi necesar un document formal de confirmare a
angajamentului tuturor partenerilor în cadrul reţelei şi în cadrul proiectului.

Cererea poate fi prezentată fie prin intermediul:
•

Unei municipalităţi, în calitate de membru al reţelei de înfrăţire.

•

Unei asociaţii sau unui comitet înfrăţit, cu statut juridic (personalitate juridică),
în numele reţelei de oraşe înfrăţite.

Acţiuni eligibile

Proiectele multianuale de înfrăţire a oraşelor trebuie:
•

Să corespundă obiectivelor programului „Europa pentru cetăţeni” şi să pună
accentul în mod tematic pe respectarea temelor prioritare ale programului.

•

Să aibă o durată de doi ani.

•

Să se bazeze pe un plan de acţiune care să indice realizările preconizate, precum
şi principalele activităţi ale reţelei pe durata perioadei de 2 ani.

•

Să fie în conformitate cu criteriile minime şi maxime pentru ateliere şi
conferinţe; fiecare eveniment trebuie să aibă loc într-unul din statele
participante, trebuie să implice un total de cel puţin 20 de participanţi din cel
puţin trei municipalităţi din trei state participante diferite, din care cel puţin unul
este stat membru UE, trebuie să prezinte o participare echilibrată a delegaţiilor
implicate cu cel puţin 25% dintre participanţi trebuie provenind din state
admise, altele decât ţara-gazdă şi trebuie să aibă o durată minimă de 1 zi şi o
durată maximă de 3 zile. (Se va lua în considerare un maximum de 400 de zile
participante, pentru fiecare seminar/conferinţă.)

•

Să fie în conformitate cu criteriile minime şi maxime pentru întâlnirile între
cetăţeni; fiecare întâlnire trebuie să implice municipalităţi din cel puţin două
state participante, din care cel puţin unul este stat membru UE, pentru întâlniri
multilaterale (mai mult de două municipalităţi implicate) trebuie să fie prezenţi
cel puţin cinci participanţi din fiecare municipalitate invitată şi, în total, cel
puţin douăzeci de participanţi din municipalităţile invitate şi poate să aibă o
durată maximă de 21 de zile.

•

Să fie în conformitate cu criteriile minime şi maxime pentru instrumentele de
comunicare (a se vedea secţiunea „calcularea subvenţiilor” de mai jos).
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Notă : Planul de acţiune propus este exclusiv: municipalităţile, asociaţiile sau
comitetele de înfrăţire implicate nu pot solicita subvenţii pentru evenimente
singulare sau unice cu aceeaşi parteneri pe durata perioadei proiectului.
Cereri eligibile

Doar propunerile depuse folosind formularul oficial de aplicare pentru proiecte
multianuale pentru reţele de oraşe înfrăţite 2007-2013, incluzând formularul cu
calcularea subvenţiei, completat în întregime semnat, şi depus pe perioada
termenului limită pentru această măsură vor fi luate în considerare.
Nu se vor accepta cereri scrise de mână.
Alocaţiile pentru subvenţii trebuie întocmite în una din limbile oficiale ale UE.
Toţi solicitanţii trebuie să anexeze la formularul de cerere:
• adresă de înaintare oficială, care să introducă cererea, semnată de
reprezentantul legal al solicitantului;
• o scrisoare de angajament semnată de către toţi partenerii de proiect,
prin care se arată consimţământul lor de a participa activ la proiectul
depus;
• dovezi ale înfrăţirii oraşelor: documente oficiale emise de conducerea
municipală prin care se declară existenţa acordului de înfrăţire;
• un formular cu informaţii financiare (detalii bancare), completat de către
solicitant şi confirmat de către bancă. Stampila şi semnătura băncii nu
sunt necesare dacă acest formular este însoţit de o copie a declaraţiei
băncii care conţine codul IBAN. Semnătura titularului de cont este
obligatorie în toate cazurile;
• formularul de persoană juridică, completat în mod corespunzător şi
semnat. Pentru comitetele/asociaţiile de înfrăţire reprezentând reţele ale
oraşelor înfrăţite, formularul de persoană juridică trebuie să fie însoţit de
un document oficial care să dovedească înfiinţarea societăţii (act
constitutiv, document de înregistrare indicând data şi locul înregistrării),
împreună cu orice alte modificări sau schimbări. Solicitanţii care au
număr de TVA trebuie să trimită un document oficial de TVA, prin care
să confirme numărul de TVA, împreună cu formularul de persoană
juridică.
Solicitanţii care nu sunt persoane publice trebuie să depună împreună cu formularul
lor situaţia financiară anuală şi balanţa societăţii pentru ultimul an financiar pentru
care conturile au fost închise.
Formularul de cerere oficial poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Formularul de identificare financiară şi formularul de entitate juridică pot fi găsite
pe următoarele site-uri web:
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http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
Formularul de cerere şi documentele justificative trebuie semnate şi datate de către
persoana împuternicită să îşi ia un angajament legal în numele solicitantului.
Cererea trebuie trimisă în două exemplare, originalul va fi identificat ca atare.

Care sunt criteriile de acordare?
Proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unor criterii calitative şi cantitative.
Criteriile calitative vor reprezenta majoritatea punctelor disponibile în timpul
procedurii de evaluare. Criteriile sunt definite după cum urmează:
Criterii calitative

Calitatea proiectului va fi definit după:
•

Relevanţa activităţilor propuse pentru:

•

obiectivele Programului Europa pentru cetăţeni

•

pentru temele de prioritate a Programului Europa pentru cetăţeni

•

pentru conceptul acestei măsuri

•

grupul (grupurile) – ţintă ale activităţilor propuse

•

Structura şi conţinutul planului de acţiune propus, subliniind metodele alese
în vederea prezentării subiectului şi coordonării reţelei, precum şi procedeele
care vor fi folosite în vederea dezvoltării relaţiilor de înfrăţire existente.

•

Coerenţa şi complexitatea planului de acţiune, arătând clar cum, când şi de
către cine vor fi îndeplinite diferite îndatoriri;

•

Efectul aşteptat al acţiunii:

•

asupra dezvoltării posibile a reţelelor durabile de cooperare.

•

asupra grupului/grupurilor ţintă, şi cum aceasta va fi realizată folosind
produsele finale ale proiectului

•

Vizibilitatea proiectului şi urmărirea planificată, incluzând:

•

măsuri de sporire a conştientizării privind proiectul pentru publicul larg

•

măsuri care sporesc conştientizarea asupra rezultatelor sale la diferite niveluri
politice

•

planuri concrete de viitor de acţiune implicând participarea guvernelor regionale
şi locale şi cetăţenii lor.
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Criteriile cantitative
•

Numărul municipalităţilor implicate.

•

Numărul participanţilor direcţi în activităţile propuse.

•

Numărul cetăţenilor vizaţi în mod indirect de aceste activităţi.

•

Proiectelor care implică parteneri din statele membre care au intrat în UE
înainte de 1 mai 2004 şi acelea care au aderat începând cu acea dată li se vor
acorda atenţie specială.

•

Va fi acordată o atenţie specială proiectelor de parteneriat şi cooperare cu
organizaţiile societăţii civile şi alţi parteneri importanţi.

Cum se poate realiza un proiect bun ?
Solicitanţii vor găsi mai jos câteva sugestii pentru a creşte calitatea conţinutului
proiectului lor propus. Deoarece proiectul este evaluat pe baza informaţiilor incluse
în cerere, este foarte important ca solicitanţii să prezinte o documentaţie completă şi
clară, cu un plan de acţiune detaliat, bine structurat şi informativ pentru întreaga
durată a proiectului de doi ani.
Câteva sugestii:
• pregătiţi o prezentare clară şi detaliată a planului de acţiune;
• explicaţi efectul evenimentelor asupra cooperării/relaţionării viitoare între
oraşele implicate;
• folosiţi metode variate de punere în aplicare a planului de acţiune (întâlniri
între cetăţeni, seminarii specializate, conferinţe);
• dezbateţi politicile europene şi punerea lor în aplicare la nivel local făcând
legătura cu dezvoltarea la nivel european, precum şi edificarea şi viitorul
Uniunii Europene;
• pregătiţi activităţi care încurajează dezbaterile şi schimbul de experienţă
între oraşele participante şi cetăţenii acestora;
• explicaţi ce fel de vizibilitate şi urmări vor avea evenimentele planificate.

Când se poate face cererea?
Proiectele multianuale pentru reţelele de oraşe înfrăţite sunt destinate să consolideze
aspectul strategic al înfrăţirii oraşelor, care implică planificare atentă şi pregătirea
evenimentelor planificate. De aceea, calendarul pentru depunerea cererilor se
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bazează pe un termen limită anual, care acordă solicitanţilor timp suficient pentru
pregătirea acţiunilor în urma deciziei de acordare a subvenţiei.
Termen limită pentru cereri:
Termenul limită anual pentru depunerea cererilor pentru proiectele multianuale de
înfrăţire a oraşelor care vor avea loc în 2008 şi în anii următori va fi după cum
urmează:

Pentru proiectele de 2 ani între:

Termen limită pentru
depuneri:

1 decembrie 2008 şi 30 noiembrie 2010

1 iunie 2008

1 decembrie 2009 şi 30 noiembrie 2011

1 iunie 2009

1 decembrie 2010 şi 30 noiembrie 2012

1 iunie 2010

1 decembrie 2011 şi 30 noiembrie 2013

1 iunie 2011

1 decembrie 2012 şi 30 noiembrie 2014

1 iunie 2012

1 decembrie 2013 şi 30 noiembrie 2015

1 iunie 2013

Când termenul limită cade la sfârşit de săptămâna sau într-o zi de sărbătoare legală,
nu se acordă nicio prelungire şi solicitanţii trebuie să ia în considerare acest lucru
când plănuiesc depunerea cererii.

Cum se face cererea?
Cererile pot fi:
• trimise prin poştă sau prin curierat la adresa indicată mai jos, în acest scop
data luată în considerare este data trimiterii prin poştă, evidenţiat prin
timbru poştal; sau prin chitanţa de înregistrare a trimiterii prin
poştă/curierat;
sau
• livrate personal. Nicio cerere nu va fi acceptată prin livrare personală după
ora 17.00 în termenul limită stabilit pentru depuneri.
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EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Multi-annual Twinning Projects’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium
Cererile depuse prin fax sau direct prin poştă electronică nu vor fi examinate.
Nicio modificare la cerere nu va fi permisă după termenul limită al depunerii
cererilor. Totuşi, dacă va fi nevoie de o clarificare a anumitor aspecte, EACEA
poate să contacteze solicitantul în acest sens.

Cum şi când vor fi comunicate rezultatele?
• Primirea cererilor
Solicitanţii vor fi informaţi în scris de primirea cererii lor.
• Eligibilitatea cererilor
Doar cererile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate în considerare
pentru subvenţie.
Dacă un solicitant este considerat neeligibil, se va trimite solicitantului o scrisoare în
care se prezintă motivele.
• Selectarea proiectelor
Propunerile selectate vor fi supuse unei analize financiare, în legătură cu care
EACEA poate cere persoanelor responsabile pentru acţiunile propuse să furnizeze
informaţii suplimentare.
Este planificat să fie informaţi solicitanţii asupra rezultatului procedurii de selecţie
nu mai târziu de:
anual la 1 noiembrie în perioada 2008-2013
Lista proiectelor selectate va fi publicată pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Solicitanţii ale căror cereri nu au fost selectate vor fi informaţi în scris.
• Decizia acordării subvenţiei
Se prevede ca solicitanţilor cărora li se aprobă cererea să primească decizia acordării
înainte de începerea proiectului.
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Cum este finanţată activitatea?
Se introduce sistemul pentru calcularea subvenţiei bazat pe tarife fixe şi sume
forfetare pentru a simplifica managementul atât pentru EACEA, cât şi pentru
beneficiari. Acest sistem va fi evaluat în baza rezultatelor sale şi poate fi dezvoltat
sau modificat.
Dispoziţii generale

Subvenţia pentru proiectele multianuale privind reţelele oraşelor înfrăţite este
calculată în principal pe baza numărului de evenimente şi de participanţi la aceste
evenimente care vor avea loc pe durata proiectului de doi ani. O sumă forfetară
poate fi adăugată la această subvenţie, cu condiţia ca instrumentele de comunicare
să fie, de asemenea, folosite .
Acest sistem de sume forfetare şi tarife fixe permite ca subvenţia să fie calculată în
baza unor sume fixe de bani; beneficiarul este liber să decidă cum va folosi
subvenţia când va implementa proiectul. Nu este nevoie să se depună un buget
detaliat. În mod asemănător, nu se va solicita o declaraţie finală detaliată a
costurilor, nici documentele justificative ale cheltuielilor nu trebuie furnizate odată
cu raportul final al proiectului. Principala cerere va fi depunerea unui raport
detaliind implementarea şi rezultatele proiectului, listele participanţilor la
evenimentele proiectului şi copii ale articolelor publicate. În plus, din motive
statistice, beneficiarilor li se va cere să pună la dispoziţie o prezentare scurtă a
veniturilor şi cheltuielilor proiectului final.
Costul acţiunilor auxiliare sau complementare organizării unui eveniment a fost luat
în considerare la stabilirea nivelelor tarifelor fixe şi ale sumelor forfetare. În
consecinţă, aceste activităţi tehnice întreprinse de către organizatorii proiectului la
pregătirea sau monitorizarea proiectului s-ar putea să nu fie prezentate ca
evenimente de sine stătătoare.
Subvenţia minimă care se va acorda este de 40.000,00 EUR pe proiect. În cazul
în care calcularea bazată pe tarifele fixe şi sumele forfetare identificate mai jos
indică o sumă totală de mai puţin de 40.000,00 EUR nu se va acorda subvenţia.
Subvenţia maximă care se va acorda este de 150.000,00 EUR pe proiect.
Calcularea subvenţiilor

Subvenţiile totale se vor baza pe sumele acordate în conformitate cu următoarele
titluri;
• Seminarii/conferinţe
• Întâlniri între cetăţeni
• Instrumente de comunicare
• Coordonarea proiectului
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Suma totală a subvenţiei reiese din adăugarea sumelor acestor articole.
Calcularea subvenţiei pentru seminarii/conferinţe

• Se aplică diferite tarife fixe pentru zilele de participare în funcţie de cum
este descris participantul ca local sau internaţional şi în funcţie de locaţia
seminarului sau a conferinţei. Tabelul de mai jos oferă detalii complete
ale plăţilor.
• Un participant local este o persoană care locuieşte în ţara în care are loc
evenimentul. În acest caz, se va aplica plata fixă aşa cum este indicat mai
jos.
• Un participant internaţional este o persoană care locuieşte într-o ţară
eligibilă pentru program şi care nu este ţara în care are loc evenimentul. În
acest caz, se va aplica plata internaţională fixă aşa cum este indicat mai jos.
Exemplu:
100 de participanţi la o conferinţă de 3 zile în Lituania (75 locali şi 25
internaţionali):
75 participanţi locali x 3 zile = 225 zile participante x 25,26 EUR (plata locală fixă
per participant pentru conferinţa din Lituania) = 5.683,50 EUR
25 participanţi internaţionali x 3 zile = 75 zile participante x 39,13 EUR (plata
internaţională fixă per participant pentru conferinţa din Lituania ) = 2.934,75 EUR
Număr total de zile participante = 300
Totalul subvenţiei propuse: 5.683,50 EUR + 2.934,75 EUR = 8.618,25 EUR
• Un maximum de 400 zile participante, pentru fiecare seminar/conferinţă, se
va lua în considerare la calcularea subvenţiei. Dacă numărul total al zilelor
de participare la conferinţă este mai mare de 400, subvenţia va fi calculată
luând în considerare un maximum de 400 de zile de participare. În cazul
acesta, solicitantul va trebui să se decidă care din aceste 400 de zile de
participare vor fi incluse în calcularea subvenţiei.
• Tarife fixe ale ţării pentru seminarii/conferinţe:
Trebuie să aplicaţi tariful/tarifele fixat/fixate pentru ţara/ţările unde are loc
evenimentul/evenimentele. Costurile fixe sunt calculate folosind evaluările
făcute de Biroul Statistic al Uniunii Europene (EUROSTAT) şi reflectă
nivelul de cost pentru fiecare stat.
Pentru seminarii/conferinţe ar trebui folosite în calcularea subvenţiei
propuse următoarele tarife fixe pentru fiecare ţară:
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Tarif fix

Tarif fix

pe zi al participantului
din ţară

pe zi al participantului
din străinătate

Belgia

54,23€

84,02€

Bulgaria

15,70€

24,33€

Republica Cehă

34,95€

54,14€

Danemarca

56,21€

87,08€

Germania

50,60€

78,40€

Estonia

29,85€

46,24€

Grecia

38,99€

60,40€

Spania

45,00€

69,72€

Franţa

49,27€

76,33€

Irlanda

63,92€

99,03€

Italia

45,64€

70,71€

Cipru

40,55€

62,82€

Letonia

24,02€

37,21€

Lituania

25,26€

39,13€

Luxemburg

64,38€

99,74€

Ungaria

29,21€

45,25€

Malta

32,01€

49,58€

Regatul Ţărilor de Jos

57,91€

89,71€

Austria

56,57€

87,64€

Polonia

23,47€

36,35€

Portugalia

32,05€

49,66€

România

16,44€

25,47€

Slovenia

38,39€

59,47€

Slovacia

27,28€

42,26€

Finlanda

51,94€

80,46€

Locul de desfăşurare al
conferinţei
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Suedia

53,27€

82,52€

Regatul Unit

53,82€

83,38€

Croaţia

22,50€

34,86€

Nu uitaţi că cel puţin 25% din participanţii la fiecare seminar/conferinţă trebuie să
provină din alte ţări eligibile decât cea a oraşului gazdă.
• Pentru fiecare seminar/conferinţă, o zi este constituită din minim 3 ore de
activitate (excluzând recepţiile, mesele sau activităţile sociale). Durata
maximă luată în considerare la calcularea subvenţiei pentru fiecare
seminar/conferinţă este de 3 zile.
• Calcularea subvenţiei pentru întâlnirile între cetăţeni
Acordările se vor face după cum urmează:
• Subvenţionarea costurilor organizatorice se calculează prin multiplicarea
numărului participanţilor din municipalităţile invitate, prin numărul de zile
acordate întâlnirii şi printr-o diurnă zilnică pentru ţara în care se desfăşoară
întâlnirea.
• Subvenţia pentru cheltuieli de călătorie este calculată pentru fiecare invitat
multiplicând numărul de participanţi cu numărul de kilometri parcurşi
(distanţa dus-întors parcursă pentru călătoria de întoarcere) şi cu o valoare
fixă de 0,027 EUR/km/participant10.
• Subvenţia maximă este de 22.000,00 EUR pe întâlnire. Cu toate acestea, în
cazul în care cel puţin 10 oraşe participă la întâlnire, subvenţia maximă este
de 40.000,00 EUR.
• Pentru întâlnirile între cetăţeni ar trebui folosite în calcularea subvenţiei
propuse următoarele tarife fixe11 pentru fiecare ţară individuală:

10

Vor face obiectul unei revizii ulterioare.

11

Vor face obiectul unei revizii ulterioare.
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Statul în care se află oraşul organizator

Tarif fix/zi/persoană

Austria

16,63€

Belgia

15,40€

Bulgaria

11,40€

Cipru

13,86€

Republica Cehă

13,41€

Danemarca

21,05€

Estonia

12,24€

Finlanda

18,39€

Franţa

18,51€

Germania

15,59€

Grecia

14,40€

Ungaria

13,60€

Irlanda

18,83€

Italia

16,91€

Letonia

12,00€

Lituania

12,10€

Luxemburg

15,40€

Malta

13,85€

Regatul Ţărilor de Jos

17,02€

Polonia

11,09€

Portugalia

14,14€

România

7,67€

Slovacia

14,00€

Slovenia

13,00€

Spania

15,49€

Suedia

18,08€

Regatul Unit

21,98€

Croaţia

10,89€
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Ponderările aplicate la rata zilnică în diferite ţări sunt calculate de Biroul Statistic al
Uniunii Europene (EUROSTAT) şi reflectă costul de trai pentru fiecare ţară.
Calcularea subvenţiei pentru „instrumentele de comunicare”

Instrumentele de comunicare trebuie să fie elemente integrale ale proiectului ca
întreg şi ar trebui dezvoltate ca instrumente pentru întreaga reţea de proiecte. Prin
urmare, cererile pentru astfel de subvenţii nu pot fi prezentate într-o etapă ulterioară.
Subvenţia pentru „instrumentele de comunicare” este calculată în baza numărului şi
tipului de „instrumente” produse de către proiect şi se bazează pe sume fixe.
Există trei tipuri de „instrumente de comunicare”. Aceste „instrumente de
comunicare” trebuie să fie :
• legate în mod specific de proiect şi produse exclusiv în acest cadru;
• unul din următoarele produse cu caracteristici specifice, aşa cum a fost
indicat.
• O publicaţie
• cu minimum 8 pagini
• publicată şi distribuită într-un număr minim de 1.000 de exemplare.
• un DVD sau un CD-ROM
• un DVD cu o înregistrare de minimum 15 minute, realizat şi distribuit
într-un număr minim de 1.000 de exemplare sau
• un CD-ROM cu un material de minimum 1 GB (excluzând fotografiile),
scos şi distribuit într-un număr minim de 1.000 de exemplare
• O pagină de internet
• cu nume de domeniu „.eu”
• cu legături către site-ul web de la alte minim cinci site-uri web
independente
• care este activă pentru o perioadă minimă de 12 luni următoare depunerii
raportului final.
Plata subvenţiei pentru fiecare din cele trei tipuri de „instrumente de comunicare”
este de 1.500,00 EUR. Aceeaşi plată se aplică tuturor ţărilor.
Beneficiarii pot primi o subvenţie pentru maxim şase instrumente de comunicare
separate, însă pot primi fonduri numai pentru un singur site web. Aşadar, subvenţia
totală maximă cu titlu de „instrumente de comunicare” este de 9.000,00 EUR.
Calcularea subvenţiei pentru „coordonarea proiectului”
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Pentru coordonarea proiectului se va aloca o sumă fixă de 10% din subvenţia totală
a proiectului pentru perioada de doi ani (seminarii/conferinţe, întâlniri între cetăţeni,
instrumente de comunicare).

Modalităţile de plată
În eventualitatea aprobării finale a cererii de către EACEA, aceasta va redacta şi va
trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie, calculată în euro, stabilind
condiţiile şi nivelul de finanţare. Decizia va preciza subvenţia acordată
corespunzătoare activităţilor care vor avea loc.
Decizia va stabili modalităţile de plată:
Pe baza confirmării de către beneficiar a intenţiei sale de a pune în aplicare proiectul
şi prin cerere scrisă către EACEA în urma notificării deciziei, va fi transferată către
beneficiar o plată de prefinanţare în valoare de 40 % din subvenţia totală, în termen
de 45 de zile de la efectuarea cererii şi după primirea tuturor garanţiilor necesare.
Plata de prefinanţare este menită să furnizeze flux de numerar beneficiarului. Dacă
EACEA nu primeşte confirmarea scrisă, nu se vor acorda plăţi de prefinanţare.
Se mai poate face o cerere de prefinanţare în valoare de 30% din subvenţia acordată
în termen de 14 luni de la începerea proiectului. Următoarea plată de prefinanţare va
fi pusă la dispoziţie numai în urma prezentării unor dovezi suficiente, folosind
formularul oficial de declaraţie, prin care se arată că s-a consumat pentru proiect cel
puţin 70% din prima plată de prefinanţare. Cererile de prefinanţare înaintate după
expirarea termenului de 14 luni de la începerea proiectului nu vor fi luate în
considerare.
Rapoarte finale, documente justificative şi plata soldului

Soldul subvenţiei va fi plătit beneficiarului după depunerea şi acceptarea de către
EACEA a unei cereri de plată împreună cu un raport final al proiectului şi a
documentelor justificative stipulate mai jos:
Rapoarte finale

Raportul final de punere în aplicare trebuie să prezinte, printre alte elemente:
• o evaluare de ansamblu a rezultatelor proiectului în comparaţie cu
obiectivele iniţiale;
• informare completă asupra dezvoltării, progresului şi realizărilor proiectului,
incluzând, acolo unde este cazul, informarea asupra interacţiunii cu alte
proiecte;
• o evaluare calitativă a executării tuturor sarcinilor;
• o listă cu principalele activităţi, numărul de participanţi etc.;
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Pentru fiecare eveniment organizat, trebuie furnizate detalii despre locul, data şi
numărul de participanţi pe fiecare zi (inclusiv cele care nu s-au luat în considerare în
scopul calculării subvenţiei), împreună cu o notificare a numărului de participanţi
locali şi internaţionali pentru seminarii/conferinţe.
Documente justificative pentru seminarii/conferinţe şi întâlniri între cetăţeni

• O listă originală a participanţilor, autorizată, datată şi semnată de persoana
împuternicită să încheie un angajament legal în numele solicitantului,
menţionând persoanele care au participat la evenimentele organizate care
erau incluse în calcularea subvenţiei. Se va face o listă pentru fiecare
eveniment şi fiecare zi, folosind modelele puse la dispoziţie. Lista trebuie să
includă toate detaliile menţionate în modele şi trebuie semnată de către
participanţi.
Modelele care trebuie folosite pentru liste pot fi găsite pe următorul site
web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Beneficiarilor li se recomandă să tipărească modelul înaintea fiecărui
eveniment, după dactilografierea numelor participanţilor în ordine
alfabetică. Participanţii vor trebui doar să adauge orice alte detalii
suplimentare şi să semneze lista în ziua evenimentului. Trebuie pregătită o
listă pentru fiecare oraş invitat sau zi a evenimentului, după caz.
• Un original al programului pentru fiecare eveniment şi a documentaţiei
distribuite, cu indicarea locurilor de desfăşurare, datele şi orarul.
Documente justificative pentru produsul „Instrumente de comunicare”

• Două exemplare originale ale publicaţiilor, CD-uri, CD-ROM-uri sau DVDuri produse;
• Adresele site-urilor web create pentru proiect şi ale altor 5 site-uri
independente care asigură o trimitere către site-ul creat;
• O copie a facturilor pentru tipărire şi publicare, pentru crearea produsului
original, pentru copiere, pentru gravarea, pentru crearea site-ului web – sau
orice alte dovezi justificative pertinente.
• O copie a listei de distribuire a instrumentelor.
Faptul că subvenţia se bazează pe un sistem de tarife fixe şi sume forfetare
nu exclude obligaţia beneficiarului de a păstra un bilanţ corect al veniturilor
şi cheltuielilor pentru proiect şi să reţină toate documentele justificative.
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Plata soldului

Plata finală pentru întâlnirile între cetăţeni se va acorda în funcţie de durata
efectivă a fiecărei întâlniri şi de numărul efectiv de participanţi din municipalităţile
invitate pentru fiecare întâlnire, aplicându-se diurna fixă şi următoarele principii:
• Durata maximă a întâlnirii şi numărul maxim de participanţi din
municipalităţile invitate, care vor fi luate în calcul pentru valoarea finală,
sunt cele indicate în decizie.
• Suma acordată se va reduce conform duratei efective a întâlnirii, care poate
fi mai scurtă decât durata indicată în decizie şi/sau numărul efectiv de
participanţi din municipalităţile invitate, care poate fi mai mic decât cel
indicat în decizie.
Plata finală pentru seminarii/conferinţe se va acorda în funcţie de numărul efectiv
de participanţi (locali/internaţionali) pentru fiecare eveniment individual şi de
numărul efectiv de zile de participare; aceasta plată nu va depăşi plata maximă
prevăzută în decizia de acordare care menţionează un număr maxim de 400 de zile
de participare pentru fiecare eveniment. În calcularea plăţii finale se va aplica
criteriul conform căruia cel puţin 25% dintre participanţii la fiecare eveniment
trebuie să provină din state admise, altele decât ţara-gazdă. În cazul în care numărul
efectiv de participanţi, de zile ale evenimentului sau de zile de participare este mai
mic decât cel planificat, subvenţia va fi redusă în consecinţă.
Plata finală pentru „instrumentele de comunicare” se va acorda în funcţie de
numărul real de instrumente de comunicare – în cadrul cifrei maxime permise pentru
acest produs în decizia de subvenţie. În cazul în care numărul efectiv de instrumente
de comunicare demonstrează, în baza sistemului de sume forfetare, o îndreptăţire
inferioară decât cea oferită în decizia de subvenţie, atunci subvenţia va fi redusă în
consecinţă.
În cazul în care numărul efectiv de oraşe participante la proiect este mai mic decât
cel planificat, subvenţia pentru „coordonarea proiectului” va fi redusă în
consecinţă.
Beneficiarului i se cere, acolo unde este cazul, să ramburseze orice sumă în plus care
a fost deja transferată de către EACEA ca o plată de prefinanţare.
Informaţii despre cheltuieli reale

Beneficiarului i se va cere să depună, împreună cu raportul final, o situaţie detaliată
a cheltuielilor şi veniturilor reale legate de proiect. Această informaţie va fi folosită
de EACEA în scopuri statistice (şi pentru a modifica tarifele fixe şi sumele forfetare
in anii viitori, dacă este nevoie).
Modelul pentru depunerea declaraţiei finale privind cheltuielile şi veniturile reale
poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Care sunt obligaţiile care decurg din această decizie?
Obligaţii generale

Finanţarea comunitară va lua forma unei decizii a EACEA. Acest act unilateral nu
trebuie să fie semnat de către beneficiarul subvenţiei.
Prin semnarea cererii pentru subvenţie, organizaţia solicitantă se obligă să respecte
toate condiţiile specificate în această secţiune a Ghidului Programului, ca şi regulile
generale ale Ghidului Programului.
EACEA trebuie să fie informată în scris, înainte cu cel puţin o lună, cu privire la
orice schimbări în cadrul proiectului. Nu este permis ca modificările să altereze
conceptul principal al proiectului, iar EACEA îşi rezervă dreptul de a nu accepta
astfel de modificări. Nu este necesar ca EACEA să fie informată înainte de
modificările datelor evenimentelor. Toate evenimentele trebuie să respecte perioada
admisă pentru activităţile proiectului, precum şi limitele maxime pentru evenimente,
prevăzute în decizia de acordare.
EACEA acordă o maximă importanţă bunei gestionări financiare şi administrative a
proiectelor.
Beneficiarul acordă EACEA şi Comisiei dreptul de a utiliza în mod liber rezultatele
acţiunii aşa cum consideră de cuviinţă, cu condiţia ca prin aceasta să nu încalce
obligaţiile de confidenţialitate sau drepturile de proprietate industriale şi intelectuale
existente.
Respectarea termenelor limită

În cazul în care data de începere a unui proiect este amânată sau are loc o întârziere
în punerea în aplicare a planului de acţiune, trebuie depusă la EACEA o cerere
oficială pentru prelungirea perioadei de eligibilitate a proiectului cu cel puţin o lună
înainte de sfârşitul proiectului. Cererea trebuie să explice motivul întârzierii şi să
indice orarul propus modificat. Cererile vor fi analizate şi – dacă sunt acceptate – se
va trimite beneficiarului o modificare la decizia de subvenţie. În orice caz, nu vor fi
acceptate cererile pentru o prelungire mai mare de 3 luni.
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Cine pune în aplicare această măsură?
Această acţiune este coordonată de EACEA, Unitatea P7 Cetăţenia.
Toate informaţiile necesare pot fi obţinute de la:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Town Twinning
1 rue du Bourget - BOUR 00/13
B-1140 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 295 26 85 (Marţi - Joi 9.30 - 12.30: Numai pentru înfrăţirea oraşelor)
Fax: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Măsura 2 – Proiectele cetăţenilor şi măsuri de sprijin
Măsura 2.1. Proiectele cetăţenilor
Ce sunt proiectele cetăţenilor?
Proiectele cetăţenilor vor fi puse în aplicare în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni”
pentru prima dată în anul 2008. Acele proiecte trebuie să strângă laolaltă cetăţeni proveniţi
din diferite orizonturi culturale, care vor acţiona împreună sau vor dezbate problemele
europene comune, atât la nivel local, cât şi la nivel european. Trebuie aplicate metode
inovatoare care să permită participarea cetăţenilor.
Comisia a derulat până în luna august 2007 acţiuni pilot pentru dezvoltarea submăsurii.
Concluziile preliminare ale acţiunilor pilot confirmă faptul că în special „grupurile de
discuţie ale cetăţenilor” reprezintă o metodă inovatoare cu un potenţial semnificativ.
Pentru a câştiga mai multă experienţă şi pentru a consolida metoda, în anul 2008 va fi
lansată o cerere de propuneri pentru grupurile de discuţii ale cetăţenilor. Cererea va avea
drept obiectiv tematic solicitarea contribuţiei politice în legătură cu problemele prioritare
anuale ale anului 2008, de exemplu: „dialogul intercultural”, „participarea femeilor”,
„promovarea cetăţeniei active şi incluziunii sociale prin sport” şi „creativitatea şi inovaţia”.
Se preconizează ca cererea de propuneri să fie publicată în primul trimestru al anului 2008,
termenul limită pentru cererea de propuneri fiind iunie 2008. Cererea de propuneri va fi
publicată pe următorul site web: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Mai multe informaţii privind grupurile de discuţie ale cetăţenilor derulate în faza pilot pot fi
găsite la: http://ec.europa.eu/citizenship/pilot_en.html
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Măsura 2.2. Măsuri de sprijin
Ce sunt măsurile de sprijin?
Această măsură va fi pusă în aplicare pentru prima dată începând cu anul 2008. Ghidul
programului va fi actualizat în primul trimestru al anului 2008, cu o posibilitate pentru
organizaţiile intermediare corespunzătoare – cum ar fi asociaţiile şi federaţiile autorităţilor
locale, precum şi alte organizaţii dispunând de experienţă şi cunoştinţe specifice în ceea ce
priveşte înfrăţirea între oraşe – să solicite subvenţii în vederea sprijinirii oraşelor şi
comitetelor sau asociaţiilor de înfrăţire ale acestora să iniţieze, să revitalizeze şi să dezvolte
relaţiile de înfrăţire ale oraşelor şi să îmbunătăţească calitatea activităţilor.
Termenul limită preconizat pentru cererea de propuneri este iunie 2008. Cererea de
propuneri va fi publicată pe: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Acţiunea 2 – Societatea civilă activă în Europa
Care sunt scopurile acestei Acţiuni?
Această acţiune se adresează societăţii civile, în conformitate cu obiectivele Programului şi
în special cu obiectivul de a promova acţiunea, dezbaterea şi reflecţia legate de cetăţenia
europeană şi democraţie, de valori împărtăşite, istorie şi cultură comună, prin cooperare în
cadrul organizaţiilor societăţii civile la nivel european.
Această acţiune sprijină organizaţiile societăţii civile şi institutele de cercetare, ca puncte de
legătură unice între cetăţenii Europei şi Uniunea Europeană. Organizaţiile societăţii civile
la nivel european, naţional, regional şi local sunt elemente importante ale participării active
a cetăţenilor în societate şi ajută la învigorarea tuturor aspectelor vieţii publice.
Organizaţiile europene de cercetare privind politicile publice au un rol specific în oferirea
de idei şi sugestii privind problemele europene, cetăţenia europeană activă sau valorile
europene, precum şi alimentarea dezbaterilor la nivel european.
Pentru a oferi organizaţiilor societăţii civile şi institutelor de cercetare la nivel european
capacităţi necesare şi stabilitate pentru extindere şi pentru structurarea activităţilor acestora
la nivel european, acestor organizaţii li se va propune o asistenţă structurală, sub formă de
subvenţii operaţionale ce acoperă o parte din costurile curente.
În vederea sprijinirii dinamismului societăţii civile în Europa, se oferă asistenţă pentru
proiecte concrete de cooperare ale organizaţiilor societăţilor civile din diferite ţări
participante, înfiinţate la nivel local, regional, naţional sau european. Aceste proiecte ar
trebui să sporească gradul de conştientizare asupra problemelor de interes comun şi asupra
soluţiilor concrete care ar putea fi găsite prin cooperare sau coordonare la nivel european.
Această acţiune este formată din trei măsuri:
• Sprijin structural pentru institute de cercetare
• Sprijin structural pentru organizaţiile societăţii civile la nivel european
• Sprijin pentru proiecte iniţiate de societatea civilă
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Măsura 1: Sprijin structural pentru organizaţiile de cercetare a politicii
publice europene (grupuri de reflecţie)
Pentru a oferi grupurilor de reflecţie la nivel european capacităţi necesare şi stabilitate
pentru extindere şi pentru structurarea activităţilor acestora la nivel european, acestor
organizaţii li se va propune o asistenţă structurală, sub formă de subvenţie operaţională ce
acoperă o parte din costurile curente.
În anul 2007 a fost publicată o cerere de propuneri pentru anii 2008 şi 2009. Cererea de
propuneri a inclus principalele lecţii învăţate din exerciţiul 2007 şi a cuprins două orientări:
parteneriat multianual (doi ani) şi o subvenţie anuală de exploatare. Condiţiile de înaintare
a solicitării sunt publicate în cererea de propuneri EACEA 30/07 disponibilă la următoarea
adresă:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
În cursul anului 2008, poate fi publicată o cerere de propuneri anuală separată pentru anul
2009, în vederea asigurării continuităţii orientării anuale a cererii de propuneri actuale. În
această
situaţie,
va
fi
publicată
o
cerere
de
propuneri
pe:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Cine pune în aplicare această măsură?
Această măsură este coordonată de EACEA, Unitatea P7 Cetăţenia. Toate
informaţiile necesare pot fi obţinute de la:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Support to projects initiated by civil society
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium
Email: eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
_
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Măsura 2: Sprijin structural pentru organizaţiile societăţii civile la nivel
european
Pentru a oferi organizaţiilor societăţii civile la nivel european capacităţi necesare şi
stabilitate pentru extindere şi pentru structurarea activităţilor acestora la nivel european,
acestor organizaţii li se va propune o asistenţă structurală, sub formă de subvenţie
operaţională ce acoperă o parte din costurile curente.
În anul 2007 a fost publicată o cerere de propuneri pentru anii 2008 şi 2009. Cererea de
propuneri a inclus principalele lecţii învăţate din exerciţiul 2007 şi a cuprins două orientări:
parteneriat multianual (doi ani) şi o subvenţie anuală de exploatare. Condiţiile de înaintare
a solicitării sunt publicate în cererea de propuneri EACEA 30/07 disponibilă la următoarea
adresă:
http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html
În cursul anului 2008, poate fi publicată o cerere de propuneri anuală separată pentru anul
2009, în vederea asigurării continuităţii orientării anuale a cererii de propuneri actuale. În
această
situaţie,
va
fi
publicată
o
cerere
de
propuneri
pe:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Cine pune în aplicare această măsură?
Această măsură este coordonată de EACEA, Unitatea P7 Cetăţenia. Toate
informaţiile necesare pot fi obţinute de la:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Support to projects initiated by civil society
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium
Email: eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Măsura 3: Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţiile societăţii
civile
Scopul acestei măsuri este de a sprijini proiecte concrete ale organizaţiilor societăţii civile
din diferite ţări participante. Pentru aceasta, se pot implica o varietate de organizaţii
înfiinţate la nivel local, regional, naţional sau european. Aceste proiecte ar trebui să
sporească gradul de conştientizare asupra problemelor de interes european şi asupra
soluţiilor concrete care ar putea fi găsite prin cooperare sau coordonare la nivel european.

Conceptul
Proiectele iniţiate de organizaţiile societăţii civile ar trebui să corespundă cel puţin uneia
din următoarele caracteristici:
• Acţiune:
Partenerii ar trebui să planifice, să implementeze si să exploateze împreună rezultatele unei
acţiuni în concordanţă cu obiectivele, priorităţile şi caracteristicile orizontale ale
Programului. Această acţiune poate avea mai multe forme, de exemplu seminarii, ateliere
tematice, producerea şi răspândirea unor publicaţii, campanii de informare, ateliere
artistice, acţiuni legate de sportul pentru amatori, seminarii de pregătire, audieri, expoziţii,
proiecte organizate de cetăţeni, etc.
• Dezbatere:
Proiectul ar trebui să constea în stimularea şi organizarea unei dezbateri legate de
obiectivele, priorităţile şi caracteristicile orizontale ale Programului implicând de exemplu
membrii organizaţiilor care implementează proiectul, alte organizaţii ale societăţii civile,
alte tipuri de organizaţii, instituţii sau alţi factori de decizie, cetăţeni europeni, etc.
• Reflecţie:
Proiectul ar trebui să constea în organizarea, întreţinerea şi structurarea reflecţiei asupra
valorilor europene, asupra cetăţenei europene si a democraţiei implicând organizaţiile
societăţii civile de toate felurile, dar de asemenea şi experţi, factori de decizie, cetăţeni. O
atenţie specială ar trebui acordată reflectării diversităţii culturale si spirituale a Europei.
Proiectul ar putea include de exemplu un colocviu, precedat de un sondaj şi urmat de o
publicare în mass-media.
• Reţele:
Proiectele ar trebui să aibă drept scop punerea bazei sau încurajarea dezvoltării reţelelor de
lungă durată între mai multe organizaţii care activează în acest domeniu. O astfel de reţea
ar putea duce la o cooperare activă, combinând şi structurând diferitele elemente descrise
mai sus.
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Care sunt criteriile de eligibilitate?
Solicitanţi eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie:
• să fie o organizaţie non-profit cu un statut juridic şi personalitate juridică. În
consecinţă, persoanele fizice – adică indivizii – nu sunt eligibile.
De exemplu: organizaţiile non–guvernamentale, platformele, reţelele,
asociaţiile şi federaţiile, grupurile consultative, organizaţiile sindicale,
instituţiile educaţionale, organizaţiile religioase, organizaţii active în
domeniul muncii voluntare şi organizaţiile active de sportivi amatori etc.
• să fie înfiinţat într-un stat participant.
• să aibă calificările necesare şi posibilităţile financiare, precum şi resursele
operaţionale în vederea îndeplinirii acestui proiect.
Proiecte eligibile

Proiectele eligibile trebuie să se bazeze pe un parteneriat transnaţional, care
presupune colaborarea activă, intelectuală a partenerilor asupra proiectului, de la
planificare până la implementare şi urmărirea lui până la capăt.
Fiecare proiect trebuie să asocieze organizaţia solicitantă şi cel puţin o altă
organizaţie parteneră din altă ţară participantă care trebuie să îndeplinească aceleaşi
criterii de eligibilitate precum organizaţia solicitantă, aşa cum este descris mai sus.
Fiecare proiect implică cel puţin două organizaţii din două state participante diferite.
Cel puţin unul dintre aceste state trebuie să fie stat membru al Uniunii Europene.
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să corespundă obiectivelor, priorităţilor şi
caracteristicilor orizontale ale Programului.
Trebuie să aibă loc într-unul din statele participante.
Cereri eligibile

Vor fi luate în considerare numai cererile primite înainte de termenul limită şi care
sunt înaintate folosind formularul oficial pentru proiecte ale societăţii civile, care
trebuie completat în întregime, semnat şi însoţit de toată documentaţia justificativă
solicitată.
Formularul de cerere şi toate documentele justificative trebuie semnate şi datate de
către persoana autorizată să intre într-un angajament legal în numele solicitantului.
EACEA îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare cererile care încă sunt
incomplete la data expirării.
Cererile trebuie să fie tipărite. Nu se vor accepta cereri scrise de mână.
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Formularul de cerere şi documentaţia justificativă trebuie depuse în dublu
exemplar
(un
original
însemnat
astfel
şi
o
copie).
Vă rugăm să consultaţi tabelul inclus în formularul de cerere.
Documentele obligatorii care trebuie să însoţească formularul de cerere sunt
următoarele:
• o scrisoare oficială de intenţie cu antetul solicitantului, care să prezinte
cererea, datată şi semnată de persoana autorizată să intre într-un angajament
legal în numele solicitantului;
• formularul oficial de cerere pentru proiectele societăţii civile, completat
corespunzător în întregime, datat şi semnat (se solicită semnăturile
originale) de către persoana autorizată să intre într-un angajament legal în
numele solicitantului.
Formularul de cerere va varia dacă cererea este înaintată pe baza unor sume
forfetare şi tarife fixe sau a unui buget detaliat. Elementele necesare pentru
a calcula subvenţia sunt stabilite in secţiunea privind finanţarea.
Formularul de cerere oficial poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Formularul de cerere trebuie însoţit de:
• curriculum vitae solicitate, şi anume cele ale conducătorilor organizaţiei
solicitante şi al fiecărei organizaţii partenere, precum şi ale oricăror
vorbitori, moderatori sau formatori.
• un rezumat al proiectului în engleză, franceză sau germană.
• un formular cu informaţii financiare (detalii bancare), completat de către
solicitant şi confirmat de către bancă. Stampila şi semnătura băncii nu sunt
necesare dacă acest formular este însoţit de o copie a declaraţiei băncii.
Semnătura titularului contului este întotdeauna obligatorie. Numărul IBAN
trebuie completat cu atenţie. Formularul de informaţii financiare este
disponibil pe următorul site web:
http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
• Formularul „Persoană Juridică” completat şi semnat de către solicitant.
Acest formular trebuie însoţit de o copie a hotărârii, legii, decretului sau
deciziei prin care s-a înfiinţat persoana juridică respectivă sau orice alt
document oficial prin care se atestă înfiinţarea acesteia, şi eventualele
actualizări sau modificări.
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Dacă persoana juridică respectivă are un număr de TVA, formularul
„Persoană Juridică” trebuie însoţit de o copie a unui document oficial care
să confirme că este supusă plăţii de TVA, dacă numărul de TVA nu este
arătat pe documentul oficial menţionat în paragraful anterior.
Formularul pentru „Persoană Juridică” poate fi găsit pe următorul site web:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
• Statutul societăţii solicitantului sau o declaraţie justificativă semnată de
către persoana autorizată să reprezinte organizaţia în cazul în care este
scutită conform legilor naţionale de cerinţa de a avea statutul societăţii;
• contul de profit şi pierdere ale solicitantului şi bilanţul pentru ultimul an
financiar încheiat, autentificat prin semnătura persoanei autorizate să intre
într-un angajament legal în numele solicitantului;
Pentru solicitanţii care cer o subvenţie financiară din partea Comunităţii mai mare
de 25.000 EUR:
• Formularul de „Capacitate Financiară”, completat corespunzător de către
solicitant. Acest formular poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
NB: Solicitanţilor care cer o subvenţie comunitară mai mică de 25.000 euro
nu li se solicită completarea formularului „Capacitate Financiară”, dar
trebuie să declare, pe propria răspundere în formularul de cerere, că
organizaţia lor deţine capacitatea financiară de a derula acest proiect.
Durata

Proiectul trebuie să înceapă între 1 august şi 1 decembrie ale anului pentru care s-a
depus cererea ( n ).
Proiectul nu trebuie să se finalizeze mai târziu de data de 31 iulie a următorului
an (n+1). Solicitările trebuie să stabilească clar datele de începere şi de finalizare ale
proiectului (zz/ll/aa).
Durata maximă a proiectelor este de 12 luni. Nu se vor accepta solicitări pentru
proiecte cu o durată mai mare.

Care sunt criteriile de acordare?
Proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unor criterii calitative şi cantitative.
Criteriile calitative vor reprezenta majoritatea punctelor disponibile în timpul
procedurii de evaluare. Criteriile sunt definite după cum urmează:
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Criterii calitative

Calitatea proiectului va fi definit după:
• relevanţa activităţilor propuse pentru:
• obiectivele Programului Europa pentru Cetăţeni
• pentru temele de prioritate a Programului Europa pentru cetăţeni
• caracteristici orizontale pentru programul Europa pentru cetăţeni
• conceptul acestei măsuri aşa cum este descris mai sus
• grupul (grupurile) – ţintă ale proiectului
• coerenţa şi totalitatea planului de acţiune, care se referă la metodele alese
în vederea prezentării subiectului şi evidenţierii modalităţii, momentului şi
persoanelor care vor îndeplini diverse sarcini
• efectul aşteptat al acţiunii
• asupra grupului/grupurilor ţintă, şi cum aceasta va fi realizată folosind
produsele finale ale proiectului;
• asupra dezvoltării posibile a reţelelor durabile de cooperare.
• vizibilitatea proiectului şi urmărirea planificată, incluzând
• măsuri de sporire a conştientizării privind proiectul pentru publicul larg
• măsuri care sporesc conştientizarea asupra rezultatelor sale la diferite
niveluri politice
Criteriile cantitative

Se va acorda o atenţie specială următoarelor proiecte:
• proiecte cu o puternică dimensiune transnaţională, care implică organizaţii
partenere, participanţi, vorbitori, etc., dintr-un număr mare de state
participante la Program
• proiecte care implică parteneri din Statele Membre care au aderat la UE
înainte de 1 mai 2004 şi cele care au aderat de la acea dată
• proiecte care implică diverse tipuri de organizaţii, prin aceasta contribuind
la schimbul reciproc între diversele părţi interesate ale acestui Program
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• proiecte care mobilizează un număr mare de cetăţeni europeni sau o
varietate de cetăţeni europeni (de exemplu, diferite grupe de vârstă sau
diferite grupuri religioase)

Cum se poate realiza un proiect bun ?
Solicitanţii vor găsi mai jos câteva sugestii pentru a creşte calitatea conţinutului
proiectului lor propus. Deoarece proiectul este evaluat pe baza informaţiilor incluse
în cerere, este foarte important ca solicitanţii să prezinte o documentaţie completă şi
clară, cu un program detaliat, bine structurat şi informativ al proiectului.
Câteva sugestii:
• explicaţi ce obiective ar dori să atingă proiectul dvs., de ce l-aţi ales şi de ce
acesta este relevant pentru obiectivele şi priorităţile Programului;
• explicaţi care este grupul ţintă şi de ce a fost acesta ales;
• efectuaţi un plan de acţiune detaliat, indicând care sunt sarcinile care vor fi
aduse la îndeplinire, de către cine şi când;
• descrieţi rolul tuturor organizaţiilor
implementarea şi urmărirea proiectului;

partenere,

în

planificarea,

• dacă organizaţi un eveniment, descrieţi cu precizie formatul său, agenda,
grupurile participante, metodele şi instrumentele care vor fi utilizate, etc.;
• dacă planificaţi să realizaţi un „produs”, precum publicaţiile, site-uri de
internet, etc., descrieţi-l cu precizie, şi, dacă se poate, depuneţi şi un model;
• precizaţi ce urmare intenţionaţi să acordaţi proiectului dumneavoastră şi
cooperării cu partenerul (partenerii) dumneavoastră;
• explicaţi modalitatea în care veţi asigura vizibilitatea proiectului.

Când se poate face cererea?
Există un termen limită anual pentru depunerea solicitărilor în cadrul acestei măsuri,
care este data de 15 februarie a fiecărui an pentru proiectele care încep între 1
august şi 1 decembrie ale acelui an.
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Cum se face cererea?
Cererile pot fi:
• trimise prin poştă sau prin serviciul de curierat la adresa indicată mai jos,
data relevantă în acest caz fiind data expedierii prin poştă, aşa cum apare pe
plic, sau prin confirmarea de expediere a Serviciilor Poştale sau a serviciului
de curierat;
sau
• livrate personal. Nicio cerere nu va fi acceptată prin livrare personală după
ora 17.00 în termenul limită stabilit pentru depuneri.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Civil society projects’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium
Cererile depuse prin fax sau direct prin poştă electronică nu vor fi examinate.
Nicio modificare la cerere nu va fi permisă după termenul limită al depunerii
cererilor. Totuşi, dacă va fi nevoie de o clarificare a anumitor aspecte, EACEA
poate să contacteze solicitantul în acest sens.

Cum şi când vor fi comunicate rezultatele?
• Primirea cererii
Solicitanţii vor fi informaţi în scris de primirea cererii lor.
• Eligibilitatea cererii
Doar cererile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate în considerare
pentru subvenţie.
Dacă un solicitant este considerat neeligibil, se va trimite solicitantului o scrisoare în
care se prezintă motivele.
• Selectarea proiectului
Până la 1 iulie a fiecărui an, este planificată informarea solicitanţilor privind
rezultatul procedurii de selectare.
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Lista proiectelor selectate va fi publicată pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Toate cererile selectate vor fi supuse analizei financiare. În acest context, EACEA
poate cere solicitantului să asigure informaţii suplimentare sau garanţii.
Solicitanţii ale căror cereri nu au fost selectate vor fi informaţi în scris.
• Decizia acordării
Este prevăzut ca solicitanţilor cererilor cu răspuns favorabil să li se acorde o decizie
de subvenţie începând cu luna iulie a fiecărui an.

Cum este finanţată activitatea?
S-a introdus sistemul pentru calcularea subvenţiei bazat pe tarife fixe şi sume
forfetare pentru a simplifica managementul atât pentru EACEA, cât şi pentru
beneficiari. Acest sistem va fi evaluat în baza rezultatelor sale şi poate fi dezvoltat
sau modificat.
Conform acestei măsuri, subvenţia poate fi calculată urmând două metode diferite,
corespunzând unor abordări diferite şi la care se aplică reguli specifice:
• Subvenţii care se bazează pe tarife fixe şi sume forfetare pentru „proiecte
eveniment”
Experienţa arată că majoritatea proiectelor propuse de organizaţiile
societăţii civile sunt compuse din diferite feluri de evenimente. Un tip
simplificat de calcul a subvenţiilor se va aplica acestei categorii: calculul
subvenţiei se face pe baza numărului de participanţi la evenimente. În plus,
o sumă forfetară va fi alocată pe baza produselor finale posibile (publicaţie,
DVD/CD-ROM, site internet).
"Proiectele eveniment"' constau în conferinţe, seminarii, colocvii, ateliere,
dezbateri, audieri, zile de întâlnire, zile de studiu, ateliere de creaţie,
activităţi de formare, activităţi socio-culturale.
Acest sistem de sume forfetare şi tarife fixe permite ca suma subvenţiei să fie
calculată în baza unei sume fixe de bani pe participant pe zi; beneficiarul este liber
să decidă cum va folosi subvenţia când va implementa proiectul. Un calculator,
inserat în cadrul formularului de cerere, permite calcularea posibilei subvenţii în
mod automat. Nu este nevoie să se depună un buget detaliat. În mod asemănător, nu
se va solicita o declaraţie finală detaliată a costurilor, nici documentele justificative
ale cheltuielilor nu trebuie furnizate odată cu raportul final al proiectului. Singura
cerere va fi depunerea unui raport detaliind implementarea şi rezultatele proiectului,
o listă a participanţilor şi copii ale oricăror articole publicate. În plus, din motive
statistice, beneficiarilor li se va cere să pună la dispoziţie o prezentare scurtă a
veniturilor şi cheltuielilor proiectului final.
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• Subvenţii de la buget pentru proiecte „de producţie şi realizare”
Subvenţiile pentru proiectele compuse în principal din activităţi altele decât
evenimente sunt calculate pe baza unui buget provizoriu detaliat. Subvenţia
solicitată în acest caz nu poate depăşi 60 % din costurile eligibile ale
acţiunii respective. Plata subvenţiei se va baza pe o declaraţie finală
detaliată însoţită de documentaţia justificativă a cheltuielilor.
Proiectele „de producţie şi realizare” constau în principal în publicaţii, siteuri web, difuzarea la TV/radio, producerea de material audio-vizual,
sondaje de opinie, studii, analiză, producerea de materiale educative si de
formare, aplicarea de tehnologii de informare noi.
Subvenţii care se bazează pe tarife fixe şi sume forfetare pentru „proiecte
eveniment”
Dispoziţii generale

Calcularea subvenţiei se bazează, în primul rând, pe numărul de participanţi la
evenimente şi, în al doilea rând, pe numărul şi tipul instrumente de comunicare
produse. Tariful pentru fiecare participant poate varia în concordanţă cu nivelul de
cost pentru statul unde are loc activitatea.
Subvenţia nu este legată în mod direct de costurile specifice; de aceea, nu va fi
stabilită pe baza unui buget detaliat şi nu sunt necesare documente justificative ale
cheltuielilor pentru a obţine plata subvenţiei.
Costul acţiunilor auxiliare sau complementare organizării unui eveniment a fost luat
în considerare la stabilirea nivelelor tarifelor fixe şi ale sumelor forfetare. În
consecinţă, aceste activităţi tehnice întreprinse de către organizatorii proiectului la
pregătirea sau monitorizarea proiectului s-ar putea să nu fie prezentate ca
evenimente de sine stătătoare.
Numai cererile de subvenţie având suma minimă de 7.000 EUR vor fi eligibile.
Proceduri pentru calcularea subvenţiei

Pentru calcularea subvenţiei totale, trebuie făcute calculaţiile pentru sumele eligibile
pentru produsele ‘evenimente’ şi pentru ‘instrumentele de comunicare’. Suma totală
a subvenţiei reiese din adăugarea sumelor celor două produse.
Produsul ‘Eveniment’

• Calcularea subvenţiei se face pe baza numărului real de participanţi pe zi la
eveniment. Un participant poate fi luat în calcul pentru un singur eveniment
într-o zi.
Participarea într-o zi a unei persoane = 1 zi participantă
• O zi este constituită din minim 3 ore de activitate (excluzând recepţiile,
mesele sau activităţile sociale).
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Exemplu:
Organizaţi un seminar de două zile pentru 40 de persoane şi în luna următoare un
atelier de o zi pentru 30 de persoane. Calcularea se efectuează după cum urmează:
(40 persoane x 2 zile) + (30 persoane x 1 zi) = 80 + 30 = 110 zile participante.
• Subvenţia va acoperi maximum 400 de zile participante.
Dacă numărul total al zilelor participante pentru proiect este mai mare de
400, subvenţia va fi calculată luând în considerare un maximum de 400 de
zile participante. Solicitantul însuşi va selecta cele 400 de zile participante
care vor fi utilizate.
• Costul care va fi aplicat va fi diferit dacă participantul este local sau
internaţional:
• Costul local se va aplica unui participant rezident în statul în care are loc
evenimentul.
• Costul internaţional se aplică participantului care este rezident într-o ţară
care participă la Program, dar care nu este statul în care are loc
evenimentul.
• Costul variază în funcţie de statul în care se desfăşoară evenimentul.
Costurile fixe sunt calculate folosind evaluările făcute de Biroul Statistic
al Uniunii Europene (EUROSTAT) şi reflectă nivelul de cost pentru
fiecare stat. Există două costuri pentru fiecare stat: unul pentru
participanţii locali, celălalt pentru participanţii internaţionali.
Ţara în care are loc
evenimentul

Costul zilnic pentru un
participant LOCAL
(în euro)

Costul zilnic pentru un
participant
INTERNAŢIONAL
(în euro)

Belgia

58,29

129,02

Bulgaria

16,88

37,36

Republica Cehă

37,56

83,14

Danemarca

60,42

133,72

Germania

54,39

120,39

Estonia

32,08

71,01

Grecia

41,91

92,75

Spania

48,37

107,07

Franţa

52,96

117,23
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Irlanda

68,71

152,08

Italia

49,06

108,59

Cipru

43,58

96,47

Letonia

25,82

57,14

Lituania

27,15

60,09

Luxemburg

69,20

153,17

Ungaria

31,39

69,48

Malta

34,40

76,15

Regatul Ţărilor de Jos

62,24

137,76

Austria

60,81

134,60

Polonia

25,22

55,83

Portugalia

34,38

76,09

România

17,67

39,11

Slovenia

41,26

91,33

Slovacia

29,32

64,89

Finlanda

55,83

123,56

Suedia

57,26

126,73

Regatul Unit

57,85

128,04

Croaţia

24,19

53,53

Exemplul 1:
Organizaţi o conferinţă de trei zile în Belgia pentru 80 de persoane, dintre care 60
sunt din străinătate, şi un seminar de o zi în Slovenia pentru 100 de participanţi
dintre care 50 sunt din străinătate (340 de zile participante în total).
Calcularea se efectuează după cum urmează:
1. Belgia: (60 participanţi x 3 zile x 129,02) + (20 participanţi x 3 zile x 58,29) =
26.721 EUR
2. Slovenia: (50 participanţi x 1 zi x 91,33) + (50 participanţi x 1 zi x 41,26) =
6.629,5 EUR
Totalul pentru produsul „Eveniment”: 33.350,5 EUR
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Exemplul 2:
Organizaţi două evenimente: În primul rând o conferinţă de o zi în Estonia cu 150 de
participanţi, dintre care 42 sunt din străinătate, şi ulterior un simpozion de trei zile în
Italia pentru 125 de participanţi care sunt toţi rezidenţi în Italia (adică, 150+375 =
525 de zile participante, dintre care 42 se referă la participanţii din străinătate).
Sunt mai mult de 400 de zile participante în total. Solicitantul poate selecta cele 400
de zile participante care vor fi utilizate când calculează subvenţia. În acest caz cea
mai atractivă opţiune pentru beneficiar este de a selecta cele 42 de zile participante
de persoane din străinătate care participă la evenimentul din Estonia şi 358 (din 375)
de zile participante locale de persoane care asistă la evenimentul din Italia.
Calcularea se efectuează după cum urmează:
1. Estonia: (42 zile participante x 71,01) = 2.982,42 EUR
2. Italia: (358 zile participante x 49,06) = 17.563,48 EUR
Totalul pentru produsul „Eveniment”: 20.545,9 EUR
Elementul „instrumente de comunicare”

Subvenţia este calculată pe baza numărului şi tipului de instrumente de comunicare
produse în cadrul proiectului. Calculul se efectuează pe baza unei sume forfetare.
Există trei tipuri de instrumente de comunicare, care trebuie toate să fie:
•

legate în mod specific de proiect şi produse exclusiv ca parte din el;

•

unul dintre produsele de comunicare care îndeplineşte următoarele specificaţii:
• O publicaţie:
• de minimum 8 pagini
• nu mai puţin de 1.000 copii publicate şi distribuite.
• DVD/ CD-ROM:

Pentru DVD:
• cu un minimum de 15 minute înregistrate
• nu mai puţin de 1.000 copii publicate şi distribuite
• Dacă DVD-ul este folosit ca CD-ROM:
• un minimum de 1 GB (excluzând fotografii)
• nu mai puţin de 1.000 copii publicate şi distribuite.
• Un site web:
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• cu nume de domeniu „.eu”
• cu legături către site-ul web de la alte minim cinci site-uri web
independente
• care este activă pentru o perioadă minimă de 12 luni următoare depunerii
raportului final.
Suma forfetară este de 1.500 euro pentru fiecare instrument de comunicare care
îndeplineşte specificaţia definită. Cifra este aceeaşi pentru toate statele.
Există o limită maximă. Beneficiarul poate primi o sumă forfetară pentru maxim
trei instrumente de comunicare separate dintre cele propuse (adică nu două produse
de acelaşi tip). Suma forfetară totală maximă pentru elementul „instrumente de
comunicare” este 4.500 euro pentru trei sau mai multe instrumente de comunicare
care îndeplinesc specificaţiile definite. Cifra maximă pentru acest element este
acelaşi pentru toate statele eligibile pentru program.
Subvenţia va fi calculată automat atunci când se introduc datele proiectului în
tabelele desemnate pentru acest scop în formularul de cerere.
În cazul acordării subvenţiei o dată cu aprobarea finală a solicitării de către EACEA,
aceasta va redacta şi va trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie,
calculată în euro, stabilind condiţiile şi nivelul de finanţare.
Modalităţile de plată

Procedurile de plată sunt următoarele:
• Pe baza confirmării scrise - făcute în termen de 10 zile de la notificarea
Deciziei - de către beneficiar, a intenţiei sale de a pune în aplicare proiectul,
va fi făcută o plată de prefinanţare în valoare de 50 % din subvenţia totală,
în termen de 45 de zile de la expedierea deciziei de subvenţie de către
EACEA, şi, dacă este cazul, de la data primirii tuturor garanţiilor necesare.
Plata prefinanţării este menită să furnizeze flux de numerar beneficiarului.
Dacă EACEA nu primeşte confirmarea scrisă în termenul limită precizat, se
va face o singură plată, bazată pe raportul final.
• EACEA va stabili valoarea plăţii finale care va fi făcută către beneficiar, pe
baza raportului final.
Rapoarte finale, documente justificative şi plata soldului

Soldul subvenţiei va fi plătit beneficiarului după depunerea către şi acceptarea
EACEA a unei cereri de plată împreună cu un raport final al proiectului şi a
documentelor justificative detaliate mai jos:
Rapoarte finale:

Raportul de punere în aplicare trebuie să prezinte, printre alte elemente:
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• o evaluare de ansamblu a rezultatelor proiectului în comparaţie cu
obiectivele iniţiale;
• informare completă asupra dezvoltării, progresului şi realizărilor proiectului,
incluzând, acolo unde este cazul, informarea asupra interacţiunii cu alte
proiecte;
• o evaluare calitativă a executării tuturor sarcinilor;
• o listă cu principalele activităţi, numărul de participanţi, etc.;
• indicarea călătoriilor întreprinse, vizite, etc. şi obiectivele acestora.
Pentru fiecare eveniment organizat, trebuie să fie furnizate detalii despre locul, data,
şi numărul total de participanţi pe fiecare zi (incluzându-i şi pe cei care nu au fost
luaţi în considerare în scopul calculării subvenţiei), împreună cu o notificare a
numărului de participanţi locali şi internaţionali.
Documente justificative pentru produsul „Eveniment”:

• O listă originală, autorizată, datată şi semnată de persoana împuternicită să
încheie un angajament legal în numele solicitantului, menţionând persoanele
care au participat la evenimentele organizate care erau incluse în calcularea
subvenţiei. Trebuie emisă o listă pentru fiecare eveniment şi pentru fiecare
zi. Lista trebuie să conţină numele, funcţia, oraşul/ţara de reşedinţă, adresa
de email sau numărul de telefon şi semnătura participanţilor, împreună cu
numele evenimentului şi data.
Modelul care trebuie folosit pentru listă se poate găsi pe următorul site
web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Beneficiarilor li se recomandă să tipărească modelul pentru listă înaintea
fiecărui eveniment, după dactilografierea numelor participanţilor în ordine
alfabetică. Participanţii vor trebui doar să semneze lista în ziua
evenimentului. Trebuie pregătită o listă pentru fiecare zi a evenimentului.
• O copie a programului pentru fiecare eveniment şi a documentaţiei
distribuite, cu indicarea locurilor de desfăşurare, datele şi orarul.
Documente justificative pentru produsul ‘Instrumente de comunicare’ acolo unde
este cazul:

• Două exemplare originale ale publicaţiilor, CD-uri, CD-ROM-uri sau DVDuri produse;
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• Adresele site-urilor web create pentru proiect şi ale altor 5 site-uri
independente care asigură o trimitere către site-ul web/site-urile web
creat/create;
• O copie a facturilor pentru tipărire şi publicare, pentru crearea produsului
original, pentru copiere, pentru gravarea, pentru crearea site-ului web – sau
orice alte dovezi justificative.
• O copie a listei de distribuire a instrumentelor;
Faptul că beneficiarul se decide pentru sistemul de sumă forfetară nu
exclude nevoia de a păstra un bilanţ corect al veniturilor şi cheltuielilor
pentru proiect şi să reţină toate documentele justificative.
Plata soldului:

Plata finală sub titlul de „evenimente” se va baza pe numărul real de participanţi
(locali/internaţionali) şi numărul real de zile participante, şi nu va fi mai mare decât
maximul prevăzut sub acest titlu al deciziei subvenţiei cu un maximum de 400 zile
participante.
Calcularea sumei finale a subvenţiei pentru „instrumente de comunicare” se va baza
pe numărul real de instrumente de comunicare – în cadrul sumei maxime permise
pentru acest produs în decizia de subvenţie.
Dacă numărul real de zile participante pentru orice eveniment sau numărul real de
instrumente de comunicare stârneşte, în baza sistemului de sume forfetare şi taxe
forfetare, o îndreptăţire inferioară decât cea oferită în decizia de subvenţie, atunci
subvenţia va fi redusă ca atare.
Beneficiarului i se cere, acolo unde este cazul, să reachite orice sumă în plus care a
fost deja transferată de către EACEA ca o plată de prefinanţare.
Calcularea trebuie făcută folosind calculatorul conţinut în formularul de cerere.
Informaţii despre cheltuieli reale:

Beneficiarului i se va cere să depună, împreună cu raportul final, o situaţie detaliată
a cheltuielilor şi veniturilor legate de proiect. Această informaţie va fi folosită de
EACEA în scopuri statistice (şi pentru a modifica tarifele fixe şi sumele forfetare in
anii viitori, dacă este nevoie).
Modelul pentru depunerea situaţiei finale poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Subvenţii din buget pentru „Producerea şi realizarea de proiecte”
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Dispoziţii generale

Valoarea subvenţiei va fi calculată pe baza unui proiect de buget echilibrat şi
detaliat, exprimat în euro şi propus utilizând tabelul pus la dispoziţie o dată cu
formularul de cerere.
Subvenţia nu poate depăşi o rată maximă de 60 % din costurile eligibile ale
acţiunii respective. Prin urmare, cel puţin 40% din cheltuielile eligibile estimate
trebuie să provină din alte surse decât din bugetul Uniunii Europene. Solicitanţii
trebuie să facă dovada faptului că ceea ce a rămas din costul total al proiectului este
acoperit ( garantat ) prin cofinanţare. Sub nicio formă, suma acordată nu va depăşi
suma pentru care s–a aplicat.
Subvenţia maximă este de 55.000 EUR. Cererile pentru subvenţii sub 10.000 EUR
nu sunt eligibile şi nu vor fi luate în considerare.
Solicitanţii trebuie să depună şi un buget prevăzut în detaliu, exprimat în euro.
Solicitanţii care nu sunt stabiliţi în zona euro trebuie să folosească cursul de schimb
valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Extrasele C, la data de 1
decembrie, anterior depunerii cererii pentru subvenţie.
Bugetul prevăzut trebuie să fie echilibrat, adică cheltuielile estimate totale trebuie să
fie egale cu finanţarea estimată totală (cheltuielile totale = venitul total) din toate
sursele (inclusiv cererea pentru o subvenţie comunitară). Bugetul prevăzut trebuie să
evidenţieze în mod clar toate cheltuielile eligibile.
Solicitantul trebuie să precizeze sursele şi valoarea tuturor celorlalte finanţări
obţinute sau solicitate de-a lungul aceluiaşi exerciţiu financiar pentru acelaşi proiect
sau pentru orice alt proiect sau activitate.
Trebuie procedat în aşa fel încât contul (şi/sau subcontul) din bancă al beneficiarului
să identifice sumele plătite de către EACEA (Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură).
În eventualitatea aprobării finale a cererii de către EACEA, aceasta va redacta şi va
trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie, calculată în euro, stabilind
condiţiile şi nivelul de finanţare.
Modalităţile de plată

Procedurile de plată sunt următoarele:
• Pe baza confirmării scrise - făcute în termen de 10 zile de la notificarea
deciziei - de către beneficiar a intenţiei sale de a pune în aplicare proiectul,
va fi făcută o plată a prefinanţării în valoare de 50 % din subvenţia totală, în
termen de 45 de zile de la expedierea deciziei de subvenţie de către
EACEA, şi, dacă este cazul, de la data primirii tuturor garanţiilor necesare.
Plata prefinanţării este menită să furnizeze flux de numerar beneficiarului.
Dacă EACEA nu primeşte confirmarea scrisă în termenul limită precizat, se
va face o singură plată, bazată pe raportul final.
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• EACEA va stabili valoarea plăţii finale care va fi făcută către beneficiar, pe
baza raportului final.
• Dacă cheltuielile totale reale eligibile ale proiectului sunt mai mici decât
cheltuielile totale estimate eligibile, EACEA va reduce subvenţia pro rata.
EACEA îşi va reduce subvenţia proporţional pe baza ratei indicate în
decizia de subvenţie, şi i se va solicita beneficiarului să ramburseze sumele
deja plătite în plus peste valoarea datorată.
• Declaraţia finală trebuie să fie echilibrată, datată, exprimată în euro,
semnată şi certificată de către persoana legal autorizată să angajeze
organizaţia, aşa cum este stipulat în Articolele (dispoziţiile) organizaţiei.
Declaraţia finală trebuie depusă în acelaşi format ca şi proiectul de buget.
• O variaţie de mai mult de 10% la un singur element al bugetului prevăzut
trebuie să fie autorizată în avans de către EACEA, în conformitate cu
procedura specificată în decizia de subvenţie. O creştere cu mai mult de 10
% din aceeaşi sumă care nu a fost supusă acordului prealabil al EACEA nu
va fi luată sub nicio formă în considerare la plata finală a plăţii subvenţiei.
• Beneficiarii se angajează să pună în aplicare proiectele aşa cum au fost
prezentate în cererea de subvenţie. Pentru orice amendament al proiectului
trebuie obţinut acordul prealabil al EACEA. Includerea în declaraţia finală a
unor cheltuieli care nu au fost stabilite în cererea de subvenţie poate
conduce EACEA să solicite returnarea în tot sau în parte a subvenţiei.
Costurile eligibile ale proiectului

Singurele costuri care sunt eligibile în contextul acestei măsuri sunt următoarele:
Costuri eligibile directe:

• Costurile directe, adică costurile generate direct de către proiect şi care sunt
necesare pentru punerea în aplicare a acestuia. Aceste costuri trebuie să fie
adecvate şi justificate. Proiectul trebuie să respecte principiile bunei gestiuni
financiare şi principiul cost/beneficiu;
• costurile generate în timpul desfăşurării proiectului în concordanţă cu
bugetul aprobat de EACEA şi înregistrat în bilanţurile contabile ale
beneficiarului, respectând principiile contabilităţii, care se aplică acestora şi
înregistrat în concordanţă cu regulile sociale şi fiscale aplicabile;
• costurile care sunt identificabile şi verificabile cu documentele justificative
originale;
• costurile de personal care sunt efectuate exclusiv pentru punerea în aplicare
a proiectului: acestea sunt eligibile doar în cazurile în care sistemele de
contabilitate ale co-organizatorilor în cauză pot în mod clar identifica şi
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demonstra procentajul din timpul personalului implicat în punerea în
aplicare a proiectului înăuntrul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor , şi,
prin urmare, procentajul costurilor de personal, care poate fi atribuit
costurilor proiectului. Salariile angajaţilor din sectorul public sunt eligibile
doar dacă sunt plătite sau rambursate de către beneficiar, şi dacă angajaţii
implicaţi lucrează în mod direct şi exclusiv la proiect. Dacă aceştia lucrează
doar parţial la proiect, atunci este eligibil numai procentajul corespunzător.
Faptul că aceşti angajaţi lucrează la proiect trebuie să fie probat prin
acorduri de detaşare, fişe ale postului, foi de prezenţă sau alte modalităţi.
Costurile administrative ale proiectului cu personalul nu trebuie să
depăşească 20 % din toate celelalte cheltuieli directe;
• cheltuielile de deplasare şi diurnele pentru personal pe baza scărilor per
diem valabile pe următorul site web :
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

• alte costuri directe asociate proiectului:
• costurile de propagare a informaţiei: costurile de producţie (publicaţii, cărţi,
CD-ROM-uri, producţie video, internet etc.), traducere, costurile de
propagare şi distribuţie;
• costurile cu consumabilele şi accesoriile, cu condiţia ca acestea să fie
identificabile şi atribuite acţiunii;
• costurile care provin direct din cerinţele impuse de către acord, inclusiv
costurile cu garanţiile financiare.
Se va proceda în aşa fel încât auditul intern şi procedurile de contabilitate să permită
verificarea faptului că aceste costuri legate de proiect şi chitanţele corespund
declaraţiilor contabile şi documentelor justificative.
Costuri eligibile indirecte:

O sumă forfetară, care nu depăşeşte 7% din costurile eligibile directe, reprezentând
costurile generale administrative ale beneficiarului, care pot fi considerate
impozabile proiectului. Costurile indirecte nu pot să includă costurile intrate sub o
altă linie bugetară.
Costurile indirecte nu sunt eligibile dacă beneficiarul tocmai se află în procesul
primirii unei subvenţii de funcţionare de la o instituţie sau corp al Comunităţii.
Costuri ineligibile:

Următoarele costuri nu sunt eligibile în contextul acestei măsuri:
• rentabilitatea capitalului sau a costurilor investite în capital;
• datoria şi serviciul de impozitare a datoriei;
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• creditele provizorii pentru pierderi sau obligaţii;
• dobânda datorată;
• creanţele nesigure;
• pierderile din diferenţele de curs valutar;
• TVA, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul demonstrează că este
incapabil să o acopere;
• costurile declarate de către beneficiar şi acoperite de o altă acţiune sau
program de lucru care primeşte o subvenţie comunitară;
• cheltuielile excesive sau nechibzuite;
• costurile de substituţie pentru înlocuirea persoanelor implicate în proiect;
• cheltuielile de deplasare spre sau din alte ţări decât cele participante la
program, cu excepţia autorizării prealabile explicite acordate de EACEA;
• costurile operaţionale în curs, costurile de depreciere şi de echipament;
• tarifele pentru serviciile financiare (cu excepţia garanţiilor financiare);
• Munca voluntară şi alte contribuţii în natură reprezintă adesea elemente
importante în proiectele iniţiate de către organizaţiile societăţii civile. În
vederea simplificării, valoarea unor asemenea contribuţii nu va fi inclusă în
proiectul de buget ca şi cheltuială eligibilă. Oricum, solicitanţii sunt rugaţi
să furnizeze informaţii despre toate contribuţiile în natură, deoarece acestea
sunt elemente importante care vor fi luate în considerare în mod pozitiv în
evaluarea calitativă şi cantitativă a cererilor.

Rapoarte finale, documente justificative şi plata soldului

Plata soldului subvenţiei va fi efectuată după verificarea şi acceptarea declaraţiei
finale şi a documentelor justificative pentru cheltuieli, şi după aprobarea de către
EACEA a raportului final asupra punerii în aplicare a proiectului.
Rapoarte finale:

Raportul de punere în aplicare trebuie să prezinte, printre alte elemente:
• o evaluare de ansamblu a rezultatelor proiectului în comparaţie cu
obiectivele iniţiale;
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• informare completă asupra dezvoltării, progresului şi realizărilor proiectului,
incluzând, acolo unde este cazul, informarea asupra interacţiunii cu alte
proiecte;
• o evaluare calitativă a executării tuturor sarcinilor;
• o listă cu principalele activităţi; numărul participanţilor, etc.;
• menţionarea călătoriilor întreprinse, vizite, etc. şi obiectivele acestora.
Documente justificative:

• Două originale din toate articolele produse / publicaţiile
• O declaraţie finală detaliată de cheltuieli şi venituri, bazată pe modelul
disponibil pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

• O listă completă a facturilor, bazată pe modelul disponibil pe următorul site
web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

• O copie legalizată a facturilor, aranjate şi numerotate în conformitate cu
structura listei la care se face referire la punctul anterior.
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Care sunt obligaţiile care decurg din această decizie?
Obligaţii generale

Finanţarea comunitară va lua forma unei decizii a EACEA. Acest act unilateral nu
trebuie să fie semnat de către beneficiarul subvenţiei.
Prin semnarea formularului de cerere la subvenţie, organizaţia solicitantă se obligă
să respecte toate condiţiile specificate în această secţiune a Ghidului Programului,
Regulile Generale ale Ghidului Programului, la fel ca şi regulile generale ale
deciziei de subvenţie, disponibile pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Orice modificări ale activităţilor planificate trebuie depuse la EACEA în scris pentru
aprobare prealabilă. Nu este permis ca modificările să altereze conceptul principal al
proiectului.
EACEA acordă o maximă importanţă bunei gestionări financiare şi administrative a
proiectelor.
Beneficiarul acordă EACEA şi Comisiei dreptul de a utiliza în mod liber rezultatele
acţiunii aşa cum consideră de cuviinţă, cu condiţia ca prin aceasta să nu încalce
obligaţiile de confidenţialitate sau drepturile de proprietate industriale şi intelectuale
existente.
Respectarea termenelor limită

Dacă proiectele sunt amânate, în aşa fel încât iau sfârşit mai târziu decât în termenul
specificat în decizia de subvenţie, trebuie prezentată o cerere oficială. Aceasta
trebuie să explice motivul întârzierii şi să indice orarul propus modificat. Cererile
vor fi analizate şi – dacă sunt acceptate – se va trimite beneficiarului o modificare la
decizia de subvenţie. În orice caz, nu vor fi acceptate cererile pentru o prelungire
mai mare de 3 luni.
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Cine pune în aplicare această măsură?
Această acţiune este coordonată de EACEA, Unitatea P7 Cetăţenia. Toate
informaţiile necesare pot fi obţinute de la:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Support to projects initiated by civil society
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium
Email: eacea-p7-civilsociety@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Acţiunea nr. 3 – Împreună pentru Europa
Care sunt scopurile acestei Acţiuni?
Această acţiune are drept scop adâncirea conceptului de „cetăţenie europeană activă” şi
promovarea înţelegerii acestuia la nivelul întregii Europe, în acest mod contribuind la
„aducerea Europei mai aproape de cetăţenii săi”, prin trei seturi de măsuri.
Această acţiune va fi iniţiată şi derulată de către Comisia Europeană, de aceea nu se vor
selecta proiecte propuse referitoare la măsura descrisă mai jos.

Evenimente de mare vizibilitate
Această măsură va sprijini evenimente de anvergură din punctul de vedere al scării
şi al sferei, care ating o coardă sensibilă a cetăţenilor Europei, care îi ajută să îşi
dezvolte simţul de apartenenţă la aceeaşi comunitate, care îi face conştienţi de
istoria, de realizările şi valorile Uniunii Europene, care îi implică în dialogul
intercultural şi contribuie la dezvoltarea identităţii europene.
Aceste evenimente pot include: comemorarea evenimentelor istorice, celebrarea
împlinirilor europene, evenimente artistice, creşterea sensibilizării referitoare la
aspecte concrete, conferinţe de amploare europeană şi acordarea de premii pentru
realizări de importanţă majoră. Se încurajează utilizarea noilor tehnologii, în special
TSI12.
Evenimentele vor fi organizate de către Comisie, în colaborare cu statele membre
sau alţi parteneri importanţi, unde este cazul. Referitor la această măsură, nu vor fi
acordate subvenţii, dar, posibil, achiziţii publice.
Acest Ghid al Programului va fi actualizat pentru a include legături cu evenimentele
de mare vizibilitate care vor avea loc în 2008.

Studii
Pentru a se ajunge la o mai bună înţelegere a cetăţeniei active la nivel european,
Comisia va elabora studii, sondaje şi concluzii.
Din motive financiare, nu sunt planificate studii pentru 2007.

12

Tehnologii pentru societăţile informaţionale.
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Informarea şi instrumente de propagare
Având în vedere accentul pus pe cetăţeni şi diversitatea iniţiativelor în domeniul
cetăţeniei active, trebuie să fie oferită, printr-un portal de Internet şi alte mijloace, o
informare completă asupra diferitelor activităţi ale programului şi alte acţiuni
europene înrudite cu cetăţenia şi asupra altor iniţiative relevante.
Acest Ghid al Programului va fi actualizat pentru a include legături cu activităţile de
informare şi difuzare care vor avea loc.
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Acţiunea nr. 4 – Memoria Europeană Vie
Care sunt scopurile acestei Acţiuni?
Uniunea Europeană este clădită pe valori fundamentale ca libertatea, democraţia şi
respectul pentru drepturile omului. Pentru a aprecia în mod complet înţelesul acestora, este
necesar să ne amintim de breşele acestor principii cauzate de nazism şi stalinism în Europa.
Prin comemorarea victimelor, prin conservarea site-urilor şi arhivelor asociate cu
deportările, europenii vor păstra memoria trecutului, inclusiv a părţilor sale întunecate. Este
îndeosebi important a proceda aşa, de vreme ce martorii acestor evenimente dispar pe zi ce
trece Va fi menţinută astfel o conştientizare a dimensiunilor totale şi a tragicelor consecinţe
ale celui de – al II-lea Război Mondial, mai ales prin implicarea tinerei generaţii europene.
În plus, cetăţenii vor reflecta asupra originilor Uniunii Europene, cu patruzeci de ani în
urmă, asupra istoriei integrării europene, care a păstrat pacea printre membrii săi, şi, în
sfârşit, asupra Europei de astăzi, în acest mod, depăşind trecutul şi clădind viitorul. De
aceea, această măsură va juca un rol important în menţinerea unei reflecţii deschise asupra
viitorului Europei şi în promovarea cetăţeniei active europene.
Scopurile acestei acţiuni, în conformitate cu obiectivele Programului, sunt bidirecţionate:
„stimularea acţiunii, dezbaterii şi reflecţiei legate de cetăţenia europeană şi democraţie,
valori împărtăşite, istorie şi cultură comună” şi „aducerea Europei mai aproape de cetăţenii
săi prin promovarea valorilor şi realizărilor europene, concomitent cu conservarea
memoriei trecutului său”.
În cadrul acestei acţiuni vor fi sprijinite următoarele tipuri de proiecte :
• Proiecte care se referă la conservarea principalelor site-uri şi memoriale
asociate cu deportările în masă, fostele câmpuri de concentrare, şi alte locuri
de martiraje la scară largă şi site-uri de exterminare ale nazismului, la fel ca
şi arhivele care prezintă documente ale acestor evenimente, în vederea
menţinerii vie a memoriei victimelor, la fel ca şi a memoriei acelora care, în
condiţii extreme, au salvat oameni de la Holocaust;
• Proiecte care se referă la comemorarea victimelor exterminărilor în masă şi
deportărilor în masă asociate cu stalinismul, şi, de asemenea, la conservarea
memorialelor şi arhivelor care conţin documente ale acestor evenimente.

Conceptul
Scopul fundamental al proiectelor sprijinite în cadrul acestei acţiuni intitulate
„Memoria europeană vie” este acela de a menţine vie memoria victimelor
nazismului şi stalinismului şi îmbunătăţirea cunoaşterii şi înţelegerii a generaţiilor
prezente şi viitoare a ceea ce a avut loc în lagăre şi în celelalte locuri ale
exterminării civile în masă şi de ce.
Proiectele trebuie să corespundă cel puţin uneia din următoarele caracteristici şi sunt
încurajate să combine câteva din acestea:
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• Conservare:
Proiectul trebuie să asigure conservarea principalelor site-uri ale deportării în masă
şi exterminării, a memorialelor – cel mai adesea construite pe acele site-uri – sau ale
arhivelor de documente ale acelor tragice evenimente. Arhivele pot include
documente materiale şi imateriale, cum ar fi colecţia de mărturii orale. În acest fel,
proiectul trebuie să se asigure că diferitele mărturii ale trecutului sun făcute
accesibile pentru cetăţenii Europei de astăzi şi / sau pentru generaţiile viitoare.
• Comemorare:
Proiectul trebuie să comemoreze victimele nazismului sau ale stalinismului, sau pe
cei care şi – au asumat riscuri considerabile în salvarea oamenilor de la deportare
sau exterminare. Proiectul trebuie să mobilizeze cetăţeni din toate generaţiile, în
scopul amintirii acelor tragice evenimente şi a victimelor. De exemplu, ar putea
consta în reunirea oamenilor la o ceremonie la un sit memorial, cu ocazia unei
aniversări, sau pentru inaugurarea unei clădiri comemorative. De asemenea, poate
avea drept scop creşterea cunoaşterii destinelor individuale, prin cercetări sau
investigaţii, sau dezvoltarea materialului documentar despre victime. Proiectul
trebuie să îşi identifice în mod clar grupul – ţintă şi să întreprindă măsurile necesare
pentru a se asigura că mesajul este comunicat în mod eficient. Cetăţenii ar trebui să
joace un rol activ în planificarea, implementarea şi urmărirea acestui proiect.
• Reflecţie:
Proiectul ar trebui să implice cetăţeni, în special tineri, într-o reflecţie deschisă
asupra cauzelor şi consecinţelor nazismului şi/sau stalinismului. Ar putea, de
asemenea, să îşi aleagă drept ţintă grupuri distincte capabile să se comporte ca
multiplicatori, ca experţi, lideri de grupuri, cei care iau decizia, etc. Pornind de la o
reflecţie asupra a ceea ce s-a întâmplat de fapt, proiectul ar trebui să analizeze de ce
şi cum au fost violate principiile democratice şi drepturile omului. Aceasta ar putea
conduce la o reflecţie asupra motivelor creării Uniunii Europene, şi asupra valorilor
care sunt protejate prin procesul de integrare europeană. În sfârşit, datorită unei mai
bune înţelegeri a originilor integrării europene şi a Europei de astăzi, proiectul ar
putea conduce la o reflecţie asupra viitorului Europei. Această reflecţie poate fi
însoţită sau sprijinită prin acţiuni concrete în domeniu. În fine, proiectul trebuie
realizat în spiritul reconcilierii, al toleranţei şi pluralismului. De aceea, trebuie
acordată o atenţie deosebită implicării unei diversităţi de cetăţeni europeni, în
special cetăţeni de vârste diferite, cu profiluri etnice, culturale şi religioase diferite.
• Reţele:
Programul intenţionează să încurajeze organizaţiile active în acest domeniu să
stabilească legături între ele şi să înveţe una de la cealaltă. Proiectele care se referă
la caracteristica aceasta ar trebui de aceea să aibă drept scop punerea bazei sau
încurajarea dezvoltării reţelelor de lungă durată între organizaţii care activează în
acest domeniu. Reţeaua ar putea include, de exemplu, schimburi de vedere asupra
provocărilor din domeniu sau schimburi de experienţă referitoare la noile
instrumente pedagogice sau metode de arhivare. O asemenea reţea ar putea duce la
cooperarea concretă a diferiţilor parteneri a proiectelor comune asupra accentului,
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conservării, comemorării şi/sau reflecţiei. Cooperarea ar întări dimensiunea
europeană a organizaţiilor implicate şi ar îmbogăţi dezbaterea, deschizând noi
perspective. În final, ar asigura, de asemenea, o mai mare vizibilitate şi impact al
proiectelor în Europa, prin aceasta sporindu-şi şansele de a ajunge la cetăţenii
europeni de astăzi

Care sunt criteriile de eligibilitate?
Solicitanţi eligibili

Pentru a fi eligibili, solicitanţii trebuie:
• să fie o organizaţie non-profit cu un statut juridic şi personalitate juridică. În
consecinţă, persoanele fizice – adică indivizii – nu sunt eligibile.
• De exemplu: organizaţiile non-guvernamentale, asociaţiile de
supravieţuitori, asociaţiile familiilor victimelor, memoriale, muzee,
autorităţi locale şi regionale, federaţii, grupuri consultative, instituţii de
cercetare, instituţii educaţionale, organizaţii religioase, organizaţii active în
domeniul muncii voluntare, etc.
• să fie înfiinţat într-un stat participant.
• să aibă calificările necesare şi posibilităţile financiare, precum şi resursele
operaţionale în vederea îndeplinirii acestui proiect.
Proiecte eligibile

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să corespundă obiectivelor, priorităţilor şi
caracteristicilor orizontale ale Programului.
Trebuie să aibă loc într-unul din statele participante.
Exemple de proiecte eligibile, în concordanţă cu conceptul acţiunii descrise mai sus:
proiecte care constau în ceremonii de comemorare, interviuri video, cercetare pentru
expoziţii, digitalizarea arhivelor, muncă voluntară pentru conservarea siturilor, etc.
Cereri eligibile

Vor fi luate în considerare doar propunerile primite înăuntrul termenului – limită,
care folosesc formularul de cerere oficial „Memoria Vie Europeană”, care trebuie
completat în întregime, semnat şi însoţit de toate documentele justificative solicitate.
Formularul de cerere şi toate documentele justificative trebuie semnate şi datate de
către persoana autorizată să intre într-un angajament legal în numele solicitantului.
EACEA îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare cererile care încă sunt
incomplete la data expirării.
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Cererile trebuie să fie tipărite. Nu se vor accepta cereri scrise de mână.
Formularul de cerere şi documentaţia justificativă trebuie depuse în dublu
exemplar (un original însemnat astfel şi o copie).
Vă rugăm să consultaţi tabelul inclus în formularul de cerere.

Documentele obligatorii care trebuie să însoţească formularul de cerere sunt
următoarele:
• o scrisoare oficială de intenţie cu antetul solicitantului, care să prezinte
cererea, datată şi semnată de persoana autorizată să intre într-un angajament
legal în numele solicitantului;
• formularul de cerere original „Memoria Europeană Vie” completat
corespunzător în întregime, datat şi semnat (sunt cerute semnăturile
originale) de către persoana autorizată să intre într-un angajament legal în
numele solicitantului;

Formularul de cerere oficial poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Formularul de cerere trebuie însoţit de:
• curriculum vitae solicitate, şi anume cele ale conducătorilor organizaţiei
solicitante şi al fiecărei organizaţii partenere, precum şi ale oricăror
vorbitori, moderatori sau formatori.
• un rezumat al proiectului în engleză, franceză sau germană.
• un formular cu informaţii financiare (detalii bancare), completat de către
solicitant şi confirmat de către bancă. Stampila şi semnătura băncii nu sunt
necesare dacă acest formular este însoţit de o copie a declaraţiei băncii.
Semnătura titularului contului este întotdeauna obligatorie. Numărul IBAN
trebuie completat cu atenţie. Formularul de informaţii financiare este
disponibil pe următorul site web:
• http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm
• Formularul „Persoană Juridică” completat şi semnat de către solicitant.
Acest formular trebuie însoţit de o copie a hotărârii, legii, decretului sau
deciziei prin care s-a înfiinţat persoana juridică respectivă sau orice alt
document oficial prin care se atestă înfiinţarea acesteia, şi eventualele
actualizări sau modificări.
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Dacă persoana juridică respectivă are un număr de TVA, formularul
„Persoană Juridică” trebuie însoţit de o copie a unui document oficial care
să confirme că este supusă plăţii de TVA, dacă numărul de TVA nu este
arătat pe documentul oficial menţionat în paragraful anterior.
Formularul pentru „Persoană juridică” poate fi găsit pe următorul site web:
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm
• Statutul societăţii solicitantului sau o declaraţie justificativă semnată de
către persoana autorizată să reprezinte organizaţia în cazul în care este
scutită de către legile naţionale de cerinţa de a avea statutul societăţii;
• contul de profit şi pierdere ale solicitantului şi bilanţul pentru ultimul an
financiar încheiat, autentificat prin semnătura persoanei autorizate să intre
într-un angajament legal în numele solicitantului;
Pentru solicitanţii care cer o subvenţie financiară din partea Comunităţii mai mare
de 25.000 EUR:
• Formularul de „Capacitate Financiară”, completat corespunzător de către
solicitant. Acest formular poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
NB: Solicitanţilor care cer o subvenţie comunitară mai mică de 25.000 euro
nu li se solicită completarea formularului „Capacitate Financiară”, dar
trebuie să declare, pe propria răspundere în formularul de cerere, că
organizaţia lor deţine capacitatea financiară de a derula acest proiect.
Durata

Proiectul trebuie să înceapă între 1 octombrie şi 31 decembrie ale anului pentru
care s-a depus cererea (n) şi trebuie să ia sfârşit cel mai târziu la data de 30
septembrie a anului următor (n+1). Solicitările trebuie să stabilească clar datele de
începere şi de finalizare ale proiectului (zz.ll.aa).
Durata maximă a proiectului este de 12 luni. Nu se vor accepta solicitări pentru
proiecte cu o durată mai mare.
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Care sunt criteriile de acordare?
Proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza unor criterii calitative şi cantitative.
Criteriile calitative vor reprezenta majoritatea punctelor disponibile în timpul
procedurii de evaluare. Criteriile sunt definite după cum urmează:
Criteriile calitative ale proiectului

Calitatea proiectului va fi definit după:
• relevanţa activităţilor propuse pentru:
• obiectivele Programului Europa pentru Cetăţeni
• pentru temele de prioritate a Programului Europa pentru cetăţeni
• caracteristici orizontale pentru programul Europa pentru cetăţeni
• conceptul acestei acţiuni, aşa cum este descris mai sus.
• grupul (grupurile) – ţintă ale proiectului
• coerenţa şi totalitatea planului de acţiune, care se referă la metodele alese
în vederea prezentării subiectului şi evidenţierii modalităţii, momentului şi
persoanelor care vor îndeplini diverse sarcini
• impactul estimat al proiectului
• asupra grupului/grupurilor ţintă, şi cum aceasta va fi realizată folosind
produsele finale ale proiectului;
• asupra dezvoltării potenţiale de durată a reţelei de cooperare;
• asupra dialogului între generaţii şi transferului memoriei istorice către
generaţia mai tânără
• vizibilitatea proiectului şi urmărirea planificată, incluzând
• vizibilitatea/comunicarea
europeni

activităţilor

planificate

pentru

cetăţenii

• propagarea şi valorificarea rezultatelor în beneficiul cetăţenilor europeni;
Criteriile cantitative

• În evaluarea proiectelor va fi luat în considerare raportul cost – beneficiu.
În plus, va fi acordată o atenţie specială următoarelor proiecte:
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• proiecte cu o dimensiune transnaţională clară, care implică organizaţii
partenere, vorbitori, experţi, etc., din diverse ţări participante la Program
• proiecte care implică parteneri sau participanţi din statele membre care au
aderat la UE înainte de 1 mai 2004 şi care au aderat de la acea dată
• proiecte care implică diverse tipuri de organizaţii, prin aceasta contribuind
la schimbul reciproc între diversele părţi interesate ale acestui Program
• proiecte care mobilizează un număr mare de cetăţeni europeni sau o
varietate de cetăţeni europeni (de exemplu, diferite grupe de vârstă, diferite
grupuri naţionale, culturale sau religioase)

Cum se poate realiza un proiect bun ?
Solicitanţii vor găsi mai jos câteva sugestii pentru a creşte calitatea conţinutului
proiectului lor propus. Deoarece proiectul este evaluat pe baza informaţiilor incluse
în cerere, este foarte important ca solicitanţii să prezinte o documentaţie completă şi
clară, cu un program detaliat, bine structurat şi informativ al proiectului.
Câteva sugestii:
• explicaţi ce obiective ar dori să atingă proiectul dumneavoastră, de ce l-aţi
ales şi de ce acesta este relevant pentru obiectivele şi priorităţile
Programului;
• explicaţi care este grupul ţintă şi de ce a fost acesta ales;
• efectuaţi un plan de acţiune detaliat, indicând care sunt sarcinile care vor fi
aduse la îndeplinire, de către cine şi când;
• descrieţi rolul organizaţiilor partenere, dacă există, în planificarea, punerea
în aplicare şi urmărirea proiectului;
• dacă organizaţi un eveniment, descrieţi cu precizie formatul său, agenda,
grupurile participante, metodele şi instrumentele care vor fi utilizate, etc.;
• dacă planificaţi să realizaţi un „produs”, ca publicaţii, site-uri web, etc.,
descrieţi cu precizie , şi, dacă se poate, depuneţi şi un model;
• precizaţi ce urmărire intenţionaţi să acordaţi proiectului şi cooperării cu
partenerii dvs., dacă se poate;
• explicaţi modalitatea în care veţi asigura vizibilitatea proiectului.
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Când se poate face cererea?
Este un termen limită anual pentru depunerea cererilor în cadrul acestor măsuri, care
este 30 aprilie a fiecărui an.

Cum se face cererea?
Cererile pot fi:
• trimise prin poştă sau prin serviciul de curierat la adresa indicată mai jos,
data relevantă în acest caz fiind data expedierii prin poştă, aşa cum apare pe
plic, sau prin confirmarea de expediere a Serviciilor Poştale sau a serviciului
de curierat;
sau
• livrate personal. Nicio cerere nu va fi acceptată prin livrare personală după
ora 17.00 în termenul limită stabilit pentru depuneri.
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications – ‘Active European Remembrance’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium

Cererile depuse prin fax sau direct prin poştă electronică nu vor fi examinate.
Nicio modificare la cerere nu va fi permisă după termenul limită al depunerii
cererilor. Totuşi, dacă va fi nevoie de o clarificare a anumitor aspecte, EACEA
poate să contacteze solicitantul în acest sens.

Cum şi când vor fi comunicate rezultatele?
• Primirea cererii
Solicitanţii vor fi informaţi în scris de primirea cererii lor.
• Eligibilitatea cererii
Doar cererile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor fi luate în considerare
pentru subvenţie.
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Dacă un solicitant este considerat neeligibil, se va trimite solicitantului o scrisoare în
care se prezintă motivele.
• Selectarea proiectului
Până la data de 30 septembrie a fiecărui an, este planificată informarea
solicitanţilor şi a partenerilor săi despre rezultatul procedurii de selecţie.
Lista proiectelor selectate va fi publicată pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Toate cererile selectate vor fi supuse analizei financiare. În acest context, Comisia îi
poate cere coordonatorului mai multe informaţii sau eventuale garanţii
Solicitanţii ale căror cereri nu au fost selectate vor fi informaţi în scris.
• Decizia acordării
Se prevede ca responsabililor cererilor să li se acorde o decizie de subvenţionare
începând cu data de 30 septembrie a fiecărui an.

Cum este finanţată activitatea?
Se introduce sistemul pentru calcularea subvenţiei bazat pe tarife fixe şi sume
forfetare pentru a simplifica managementul atât pentru EACEA, cât şi pentru
beneficiari. Acest sistem va fi evaluat în baza rezultatelor sale şi poate fi dezvoltat
sau modificat.
Conform acestei măsuri, subvenţia poate fi calculată urmând două metode diferite,
corespunzând unor abordări diferite şi la care se aplică reguli specifice:
• Subvenţii care se bazează pe tarife fixe şi sume forfetare pentru „proiecte
eveniment”
Experienţa arată că multe dintre proiectele propuse sunt compuse din
diferite feluri de evenimente. Un tip simplificat de calcul a subvenţiilor se
va aplica acestei categorii: calculul subvenţiei se face pe baza numărului de
participanţi la evenimente. În plus, o sumă forfetară va fi alocată pe baza
produselor finale posibile (publicaţie, DVD/CD-ROM, site internet).
„Proiectele eveniment” constau în conferinţe, seminarii, colocvii, ateliere,
dezbateri, audieri, zile de întâlnire, zile de studiu, ateliere de creaţie,
activităţi de formare, activităţi socio-culturale, concerte de cameră.
Sistemul de tarife fixe şi sume forfetare nu se aplică ceremoniilor
comemorative deschise publicului larg.
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Acest sistem de sume forfetare şi tarife fixe permite ca suma subvenţiei să fie
calculată în baza unei sume fixe de bani pe participant pe zi; beneficiarul este liber
să decidă cum va folosi subvenţia când va implementa proiectul. Un calculator,
inserat în cadrul formularului de cerere, permite calcularea posibilei subvenţii în
mod automat. Nu este nevoie să se depună un buget detaliat. În mod asemănător, nu
se va solicita o declaraţie finală detaliată a costurilor, nici documentele justificative
ale cheltuielilor nu trebuie furnizate odată cu raportul final al proiectului. Singura
cerere va fi depunerea unui raport detaliind implementarea şi rezultatele proiectului,
o listă a participanţilor şi copii ale oricăror articole publicate. În plus, din motive
statistice, beneficiarilor li se va cere să pună la dispoziţie o prezentare scurtă a
veniturilor şi cheltuielilor proiectului final.
• Subvenţii de la buget pentru proiecte „de producţie şi realizare”
Subvenţiile pentru proiectele compuse în principal din activităţi altele decât
evenimente sunt calculate pe baza unui buget provizoriu detaliat. Subvenţia
solicitată în acest caz nu poate depăşi 60 % din costurile eligibile ale
acţiunii respective. Plata subvenţiei se va baza pe o declaraţie finală
detaliată însoţită de documentaţia justificativă a cheltuielilor.
Proiectele „de producţie şi realizare” constau în principal în publicaţii, siteuri web, difuzarea la TV/radio, producerea de material audio-vizual,
sondaje de opinie, studii, analiză, producerea de materiale educative şi de
formare, aplicarea de tehnologii de informare noi, pregătirea de expoziţii,
activităţi de cercetare, interviuri, crearea de centre de informare şi
documentare, producerea de microfişe, digitalizarea de fişiere, producerea
de cataloage, crearea de programe educaţionale, prezentare multimedia,
filme, reparări de căsuţe, renovarea de camere de muzeu, plăci
comemorative, producerea de baze de date, crearea de itinerarii turistice de
studiu etc. Sistemul de buget se aplică ceremoniilor comemorative deschise
publicului larg.
• Subvenţii care se bazează pe tarife fixe şi sume forfetare pentru „proiecte
eveniment”
Dispoziţii generale

Calcularea subvenţiei se bazează, în primul rând, pe numărul de participanţi la
evenimente şi, în al doilea rând, pe numărul şi tipul instrumente de comunicare
produse. Tariful pentru fiecare participant poate varia în concordanţă cu nivelul de
cost pentru statul unde are loc activitatea.
Subvenţia nu este legată în mod direct de costurile specifice; de aceea, nu va fi
stabilită pe baza unui buget detaliat şi nu sunt necesare documente justificative ale
cheltuielilor pentru a obţine plata subvenţiei.
Costul acţiunilor auxiliare sau complementare organizării unui eveniment a fost luat
în considerare la stabilirea nivelelor tarifelor fixe şi ale sumelor forfetare. În
consecinţă, aceste activităţi tehnice întreprinse de către organizatorii proiectului la
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pregătirea sau monitorizarea proiectului s-ar putea să nu fie prezentate ca
evenimente de sine stătătoare.
Numai cererile de subvenţie având suma minimă de 7.000 EUR vor fi eligibile.
Sistemul de tarife fixe şi sume forfetare nu se aplică ceremoniilor
comemorative deschise publicului larg.
Proceduri pentru calcularea subvenţiei

Pentru calcularea subvenţiei totale, trebuie făcute calculaţiile pentru sumele eligibile
pentru produsele „evenimente” şi pentru „instrumentele de comunicare”. Suma
totală a subvenţiei reiese din adăugarea sumelor celor două produse.
Produsul „Eveniment”

• Calcularea subvenţiei se face pe baza numărului real de participanţi pe zi la
eveniment. Un participant poate fi luat în calcul pentru un singur eveniment
într-o zi.
Participarea într-o zi a unei persoane = 1 zi participantă
• O zi este constituită din minim 3 ore de activitate (excluzând recepţiile,
mesele sau activităţile sociale).
Exemplu:
Organizaţi un seminar de două zile pentru 40 de persoane şi în luna următoare un
atelier de o zi pentru 30 de persoane. Calcularea se efectuează după cum urmează:
(40 persoane x 2 zile) + (30 persoane x 1 zi) = 80 + 30 = 110 zile participante.
• Subvenţia va acoperi maximum 400 de zile participante.
Dacă numărul total al zilelor participante pentru proiect este mai mare de
400, subvenţia va fi calculată luând în considerare un maximum de 400 de
zile participante. Solicitantul însuşi va selecta cele 400 de zile participante
care vor fi utilizate.
• Costul care va fi aplicat va fi diferit dacă participantul este local sau
internaţional:
• Costul local se va aplica unui participant rezident în statul în care are loc
evenimentul.
• Costul internaţional se aplică participantului care este rezident într-o ţară
care participă la Program, dar care nu este statul în care are loc
evenimentul.
• Costul variază în funcţie de statul în care se desfăşoară evenimentul.
Costurile fixe sunt calculate folosind evaluările făcute de Biroul Statistic al
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Uniunii Europene (EUROSTAT) şi reflectă nivelul de cost pentru fiecare
stat. Există două costuri pentru fiecare stat: unul pentru participanţii locali,
celălalt pentru participanţii internaţionali.

Ţara în care are loc
evenimentul

Costul zilnic pentru un
participant LOCAL
(în euro)

Costul zilnic pentru un
participant
INTERNAŢIONAL
(în euro)

Belgia

58,29

129,02

Bulgaria

16,88

37,36

Republica Cehă

37,56

83,14

Danemarca

60,42

133,72

Germania

54,39

120,39

Estonia

32,08

71,01

Grecia

41,91

92,75

Spania

48,37

107,07

Franţa

52,96

117,23

Irlanda

68,71

152,08

Italia

49,06

108,59

Cipru

43,58

96,47

Letonia

25,82

57,14

Lituania

27,15

60,09

Luxemburg

69,20

153,17

Ungaria

31,39

69,48

Malta

34,40

76,15

Regatul Ţărilor de Jos

62,24

137,76

Austria

60,81

134,60

Polonia

25,22

55,83

Portugalia

34,38

76,09

România

17,67

39,11

Slovenia

41,26

91,33
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Slovacia

29,32

64,89

Finlanda

55,83

123,56

Suedia

57,26

126,73

Regatul Unit

57,85

128,04

Croaţia

24,19

53,53

Exemplul 1:
Organizaţi o conferinţă de trei zile în Austria pentru 75 de persoane, dintre care 50
sunt din străinătate, şi o vizită de o zi în Polonia pentru 120 de participanţi, dintre
care 60 sunt din străinătate (345 de zile participante în total).
Calculul se efectuează după cum urmează:
1. Austria: (50 participanţi x 3 zile x 134,60) + (25 participanţi x 3 zile x 60,81) =
24.750,75 EUR
2. Polonia: (60 participanţi x 1 zi x 55,83) + (60 participanţi x 1 zi x 25,22) =
4.863 EUR
Totalul pentru produsul „Eveniment”: 29.613,75 EUR
Exemplul 2:
Organizaţi două evenimente: În primul rând, o conferinţă de două zile în Kaunas,
Lituania cu 100 de participanţi, dintre care 40 sunt din străinătate şi ulterior un
simpozion de trei zile în Italia pentru 150 de participanţi, care sunt toţi rezidenţi în
Italia (adică, 200+450 = 650 de zile participante, dintre care 80 (40 x 2 zile) se
referă la participanţii din străinătate).
Sunt mai mult de 400 de zile participante în total. Solicitantul poate selecta cele 400
de zile participante care vor fi utilizate când calculează subvenţia. În acest caz, cea
mai atractivă opţiune pentru beneficiar este de a selecta cele 80 de zile participante
de persoane din străinătate care participă la evenimentul din Lituania şi 320 (din
450) de zile participante locale de persoane care asistă la evenimentul din Italia.
Calculul se efectuează după cum urmează:
1. Lituania: (80 zile participante x 60,09) = 4.807,20 EUR
2. Italia: (320 zile participante x 49,06) = 15.699,20 EUR
Totalul pentru produsul „Eveniment”: 20.506,40 EUR
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Elementul „instrumente de comunicare”

Subvenţia este calculată pe baza numărului şi tipului de instrumente de comunicare
produse în cadrul proiectului. Calculul se efectuează pe baza unei sume forfetare.
Există trei tipuri de instrumente de comunicare, care trebuie toate să fie:
•

legate în mod specific de proiect şi produse exclusiv ca parte din el;

•

unul dintre produsele de comunicare care îndeplineşte următoarele specificaţii:
• O publicaţie:
• de minimum 8 pagini
• nu mai puţin de 1.000 copii publicate şi distribuite.
• DVD/ CD-ROM:

Pentru DVD:
• cu un minimum de 15 minute înregistrate
• nu mai puţin de 1.000 copii publicate şi distribuite
• Dacă DVD-ul este folosit ca CD-ROM:
• un minimum de 1 GB (excluzând fotografii)
• nu mai puţin de 1.000 copii publicate şi distribuite.
• Un site web:
• cu nume de domeniu „.eu”
• cu linkuri către site-ul web de la alte minim cinci site-uri web
independente
• care este activă pentru o perioadă minimă de 12 luni următoare depunerii
raportului final.
Suma forfetară este de 1.500 EUR pentru fiecare instrument de comunicare care
îndeplineşte specificaţia definită. Cifra este aceeaşi pentru toate statele.
Există o limită maximă. Beneficiarul poate primi o sumă forfetară pentru maxim
trei instrumente de comunicare separate dintre cele propuse (adică nu două produse
de acelaşi tip). Suma forfetară totală maximă pentru elementul „instrumente de
comunicare” este 4.500 EUR pentru trei sau mai multe instrumente de comunicare
care îndeplinesc specificaţiile definite. Cifra maximă pentru acest element este
acelaşi pentru toate statele eligibile pentru program.
Subvenţia va fi calculată automat atunci când se introduc datele proiectului în
tabelele desemnate pentru acest scop în formularul de cerere.
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În cazul acordării subvenţiei o dată cu aprobarea finală a solicitării de către EACEA,
aceasta va redacta şi va trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie,
calculată în euro, stabilind condiţiile şi nivelul de finanţare.
Modalităţile de plată

Procedurile de plată sunt următoarele:
• Pe baza confirmării scrise - făcute în termen de 10 zile de la notificarea
deciziei - de către beneficiar, a intenţiei sale de a pune în aplicare proiectul,
va fi făcută o plată de prefinanţare în valoare de 50 % din subvenţia totală,
în termen de 45 de zile de la expedierea deciziei de subvenţie de către
EACEA, şi, dacă este cazul, de la data primirii tuturor garanţiilor necesare.
Plata prefinanţării este menită să furnizeze flux de numerar beneficiarului.
Dacă EACEA nu primeşte confirmarea scrisă în termenul limită precizat, se
va face o singură plată, bazată pe raportul final.
• EACEA va stabili valoarea plăţii finale care va fi făcută către beneficiar, pe
baza raportului final.
Rapoarte finale, documente justificative şi plata soldului

Soldul subvenţiei va fi plătit beneficiarului după depunerea către şi acceptarea
EACEA a unei cereri de plată împreună cu un raport final al proiectului şi a
documentelor justificative detaliate mai jos:
Rapoarte finale:

Raportul de punere în aplicare trebuie să prezinte, printre alte elemente:
• o evaluare de ansamblu a rezultatelor proiectului în comparaţie cu
obiectivele iniţiale;
• informare completă asupra dezvoltării, progresului şi realizărilor proiectului,
incluzând, acolo unde este cazul, informarea asupra interacţiunii cu alte
proiecte;
• o evaluare calitativă a executării tuturor sarcinilor;
• o listă cu principalele activităţi, numărul de participanţi etc.;
• indicarea călătoriilor întreprinse, vizitelor etc. şi obiectivele acestora.
Pentru fiecare eveniment organizat, trebuie să fie furnizate detalii despre locul, data,
şi numărul total de participanţi pe fiecare zi (incluzându-i şi pe cei care nu au fost
luaţi în considerare în scopul calculării subvenţiei), împreună cu o notificare a
numărului de participanţi locali şi în străinătate.
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Documente justificative pentru produsul „Eveniment”:

• O listă originală, autorizată, datată şi semnată de persoana împuternicită să
încheie un angajament legal în numele solicitantului, menţionând persoanele
care au participat la evenimentele organizate care erau incluse în calcularea
subvenţiei. Trebuie întocmită o listă pentru fiecare eveniment şi pentru
fiecare zi. Lista trebuie să conţină numele, funcţia, oraşul/ţara de reşedinţă,
adresa de email sau numărul de telefon şi semnătura participanţilor,
împreună cu numele evenimentului şi data.
Modelul care trebuie folosit pentru listă se poate găsi pe următorul site
web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
Beneficiarilor li se recomandă să tipărească modelul pentru listă înaintea
fiecărui eveniment, după dactilografierea numelor participanţilor în ordine
alfabetică. Participanţii vor trebui doar să semneze lista în ziua
evenimentului. Trebuie pregătită o listă pentru fiecare zi a evenimentului.
• O copie a programului pentru fiecare eveniment şi a documentaţiei
distribuite, cu indicarea locurilor de desfăşurare, datele şi orarul.
Documente justificative pentru produsul ‘Instrumente de comunicare’ acolo
unde este cazul:
• Două exemplare originale ale publicaţiilor, CD-uri, CD-ROM-uri sau DVDuri produse;
• Adresele site-urilor web create pentru proiect şi ale altor 5 site-uri
independente care asigură o trimitere către site-ul web/site-urile web
creat/create;
• O copie a facturilor pentru tipărire şi publicare, pentru crearea produsului
original, pentru copiere, pentru gravarea, pentru crearea site-ului web – sau
orice alte dovezi justificative.
• O copie a listei de distribuire a instrumentelor;
Faptul că beneficiarul optează pentru sistemul de sumă forfetară nu exclude
nevoia de a păstra un bilanţ corect al veniturilor şi cheltuielilor pentru
proiect şi să reţină toate documentele justificative.
Plata soldului:

Plata finală sub titlul de „evenimente” se va baza pe numărul real de participanţi
(locali/internaţionali) şi numărul real de zile participante, şi nu va fi mai mare decât
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maximul prevăzut sub acest titlu al deciziei subvenţiei cu un maximum de 400 zile
participante.
Calcularea sumei finale a subvenţiei pentru „instrumente de comunicare” se va baza
pe numărul real de instrumente de comunicare – în cadrul sumei maxime permise
pentru acest produs în decizia de subvenţie.
Dacă numărul real de zile participante pentru orice eveniment sau numărul real de
instrumente de comunicare stârneşte, în baza sistemului de sume forfetare şi taxe
forfetare, o îndreptăţire inferioară decât cea oferită în decizia de subvenţie, atunci
subvenţia va fi redusă ca atare.
Beneficiarului i se cere, acolo unde este cazul, să reachite orice sumă în plus care a
fost deja transferată de către EACEA ca o plată de prefinanţare.
Calcularea trebuie făcută folosind calculatorul conţinut în formularul de cerere.
Informaţii despre cheltuieli reale:

Beneficiarului i se va cere să depună, împreună cu raportul final, o situaţie detaliată
a cheltuielilor şi veniturilor legate de proiect. Această informaţie va fi folosită de
EACEA în scopuri statistice (şi pentru a modifica tarifele fixe şi sumele forfetare in
anii viitori, dacă este nevoie).
Modelul pentru depunerea situaţiei finale poate fi găsit pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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Subvenţii din buget pentru proiecte de „producere şi realizare”
Dispoziţii generale

Valoarea subvenţiei va fi calculată pe baza unui buget echilibrat şi prevăzut în
detaliu exprimat în euro şi propus utilizând lista pusă la dispoziţie o dată cu
formularul de cerere.
Subvenţia nu poate depăşi o rată maximă de 60 % din costurile eligibile ale
acţiunii respective. Prin urmare, cel puţin 40% din cheltuielile eligibile estimate
trebuie să provină din alte surse decât din bugetul Uniunii Europene. Solicitanţii
trebuie să facă dovada faptului că ceea ce a rămas din costul total al proiectului este
acoperit ( garantat ) prin cofinanţare. Sub nicio formă, suma acordată nu va depăşi
suma pentru care s–a aplicat.
Subvenţia maximă este de 55.000 EUR. Cererile pentru subvenţii sub 10.000 EUR
nu sunt eligibile şi nu vor fi luate în considerare.
Solicitanţii trebuie să depună şi un buget prevăzut în detaliu, exprimat în euro.
Solicitanţii care nu sunt stabiliţi în zona euro trebuie să folosească cursul de schimb
valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, la data de 1
decembrie, anterior depunerii cererii pentru subvenţie.
Bugetul prevăzut trebuie să fie echilibrat, adică cheltuielile estimate totale trebuie să
fie egale cu finanţarea estimată totală (cheltuielile totale = venitul total) din toate
sursele (inclusiv cererea pentru o subvenţie comunitară). Bugetul prevăzut trebuie să
evidenţieze în mod clar toate cheltuielile eligibile.
Solicitantul trebuie să precizeze sursele şi valoarea tuturor celorlalte finanţări
obţinute sau solicitate de-a lungul aceluiaşi exerciţiu financiar pentru acelaşi proiect
sau pentru orice alt proiect sau activitate.
Trebuie procedat în aşa fel încât contul (şi/sau subcontul) din bancă al beneficiarului
să identifice sumele plătite de către EACEA (Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură).
În eventualitatea aprobării finale a cererii de subvenţie de către EACEA, aceasta va
redacta şi va trimite solicitantului în scris o decizie de subvenţie, calculată în euro,
stabilind condiţiile şi nivelul de finanţare.
Sistemul de buget se aplică ceremoniilor comemorative deschise publicului larg.
Modalităţile de plată

Procedurile de plată sunt următoarele:
• Pe baza confirmării scrise - făcute în termen de 10 zile de la notificarea
deciziei - de către beneficiar a intenţiei sale de a pune în aplicare proiectul,
va fi făcută o plată a prefinanţării în valoare de 50 % din subvenţia totală, în
termen de 45 de zile de la expedierea deciziei de subvenţie de către
EACEA, şi, dacă este cazul, de la data primirii tuturor garanţiilor necesare.
Plata prefinanţării este menită să furnizeze flux de numerar beneficiarului.
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Dacă EACEA nu primeşte confirmarea scrisă în termenul limită precizat, se
va face o singură plată, bazată pe raportul final.
• EACEA va stabili valoarea plăţii finale care va fi făcută către beneficiar, pe
baza raportului final.
• Dacă cheltuielile totale reale eligibile ale proiectului sunt mai mici decât
cheltuielile totale estimate eligibile, EACEA va reduce subvenţia pro rata.
EACEA îşi va reduce subvenţia proporţional pe baza ratei indicate în
decizia de subvenţie, şi i se va solicita beneficiarului să ramburseze sumele
deja plătite în plus peste valoarea datorată.
• Declaraţia finală trebuie să fie echilibrată, datată, exprimată în euro,
semnată şi certificată de către persoana legal autorizată să angajeze
organizaţia, aşa cum este stipulat în actul de constituire a organizaţiei.
Declaraţia finală trebuie depusă în acelaşi format ca şi proiectul de buget.
• O variaţie de mai mult de 10% la un singur element al bugetului prevăzut
trebuie să fie autorizată în avans de către EACEA, în conformitate cu
procedura specificată în decizia de subvenţie. O creştere cu mai mult de 10
% din aceeaşi sumă care nu a fost supusă acordului prealabil al EACEA nu
va fi luată sub nicio formă în considerare la plata finală a plăţii subvenţiei.
• Beneficiarii se angajează să pună în aplicare proiectele aşa cum au fost
prezentate în cererea de subvenţie. Pentru orice amendament al proiectului
trebuie obţinut acordul prealabil al EACEA. Includerea în declaraţia finală a
unor cheltuieli care nu au fost stabilite în cererea de subvenţie poate
conduce EACEA să solicite returnarea în tot sau în parte a subvenţiei.
Costurile eligibile ale proiectului

Singurele costuri care sunt eligibile în contextul acestei măsuri sunt următoarele:
Costuri eligibile directe:

• Costurile directe, adică costurile generate direct de către proiect şi care sunt
necesare pentru punerea în aplicare a acestuia. Aceste costuri trebuie să fie
adecvate şi justificate. Proiectul trebuie să respecte principiile bunei gestiuni
financiare şi principiul cost/beneficiu;
• costurile generate în timpul desfăşurării proiectului în concordanţă cu
bugetul aprobat de EACEA şi înregistrat în bilanţurile contabile ale
beneficiarului, respectând principiile contabilităţii, care se aplică acestora şi
înregistrat în concordanţă cu regulile sociale şi fiscale aplicabile;
• costurile care sunt identificabile şi verificabile cu documentele justificative
originale;
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• costurile de personal care sunt efectuate exclusiv pentru punerea în aplicare
a proiectului: acestea sunt eligibile doar în cazurile în care sistemele de
contabilitate ale co-organizatorilor în cauză pot în mod clar identifica şi
demonstra procentajul din timpul personalului implicat în punerea în
aplicare a proiectului înăuntrul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor , şi,
prin urmare, procentajul costurilor de personal, care poate fi atribuit
costurilor proiectului. Salariile angajaţilor din sectorul public sunt eligibile
doar dacă sunt plătite sau rambursate de către beneficiar, şi dacă angajaţii
implicaţi lucrează în mod direct şi exclusiv la proiect. Dacă aceştia lucrează
doar parţial la proiect, atunci este eligibil numai procentajul corespunzător.
Faptul că aceşti angajaţi lucrează la proiect trebuie să fie probat prin
acorduri de detaşare, fişe ale postului, foi de prezenţă sau alte modalităţi.
Costurile administrative ale proiectului cu personalul nu trebuie să
depăşească 20 % din toate celelalte cheltuieli directe;
• cheltuielile de deplasare şi diurnele pentru personal pe baza scărilor per
diem aprobate de EACEA. Scalele sunt disponibile pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
• alte costuri directe asociate proiectului:
• costurile de propagare a informaţiei: costurile de producţie (publicaţii, cărţi,
CD-ROM-uri, producţie video, Internet, etc.), traducere, costurile de
propagare şi distribuţie;
• costurile cu consumabilele şi accesoriile, cu condiţia ca acestea să fie
identificabile şi atribuite acţiunii;
• costurile care provin direct din cerinţele impuse de către acord, inclusiv
costurile cu garanţiile financiare.
Se va proceda în aşa fel încât auditul intern şi procedurile de contabilitate să permită
verificarea faptului că aceste costuri legate de proiect şi chitanţele corespund
declaraţiilor contabile şi documentelor justificative.
Costuri eligibile indirecte:

O sumă forfetară, care nu depăşeşte 7% din costurile eligibile directe, reprezentând
costurile generale administrative ale beneficiarului, care pot fi considerate
impozabile proiectului. Costurile indirecte nu pot să includă costurile intrate sub o
altă linie bugetară.
Costurile indirecte nu sunt eligibile dacă beneficiarul tocmai se află în procesul
primirii unei subvenţii de funcţionare de la o instituţie sau corp al Comunităţii.
Costuri ineligibile:

Următoarele costuri nu sunt eligibile în contextul acestei măsuri:
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• rentabilitatea capitalului sau a costurilor investite în capital;
• datoria şi serviciul de impozitare a datoriei;
• creditele provizorii pentru pierderi sau obligaţii;
• dobânda datorată;
• creanţele nesigure;
• pierderile din diferenţele de curs valutar;
• TVA, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul demonstrează că este
incapabil să o acopere;
• costurile declarate de către beneficiar şi acoperite de o altă acţiune sau
program de lucru care primeşte o subvenţie comunitară;
• cheltuielile excesive sau nechibzuite;
• costurile de substituţie pentru înlocuirea persoanelor implicate în proiect;
• cheltuielile de deplasare spre sau din alte ţări decât cele participante la
program, cu excepţia autorizării prealabile explicite acordate de EACEA;
• costurile operaţionale în curs, costurile de depreciere şi de echipament;
• tarifele pentru serviciile financiare (cu excepţia garanţiilor financiare);
• Munca voluntară şi alte contribuţii în natură reprezintă adesea elemente
importante în proiectele din domeniu. În vederea simplificării, valoarea unor
asemenea contribuţii nu va fi inclusă în proiectul de buget ca şi cheltuială
eligibilă. Oricum, solicitanţii sunt rugaţi să furnizeze informaţii despre toate
contribuţiile în natură, deoarece acestea sunt elemente importante care vor fi
luate în considerare în mod pozitiv în evaluarea calitativă şi cantitativă a
cererilor.
Rapoarte finale, documente justificative şi plata soldului

Plata soldului subvenţiei va fi efectuată după verificarea şi acceptarea declaraţiei
finale şi a documentelor justificative pentru cheltuieli, şi după aprobarea de către
EACEA a raportului final asupra punerii în aplicare a proiectului.
Rapoarte finale:

Raportul de punere în aplicare trebuie să prezinte, printre alte elemente:
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• o evaluare de ansamblu a rezultatelor proiectului în comparaţie cu
obiectivele iniţiale;
• informare completă asupra dezvoltării, progresului şi realizărilor proiectului,
incluzând, acolo unde este cazul, informarea asupra interacţiunii cu alte
proiecte;
• o evaluare calitativă a executării tuturor sarcinilor;
• o listă cu principalele activităţi; numărul participanţilor, etc.;
• menţionarea călătoriilor întreprinse, vizite, etc. şi obiectivele acestora.
Documente justificative:

• Două originale din toate articolele produse / publicaţiile
• O declaraţie finală detaliată de cheltuieli şi venituri, bazată pe modelul
disponibil pe următorul site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
• O listă completă a facturilor, bazată pe modelul disponibil pe următorul site
web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
• O copie legalizată a facturilor, aranjate şi numerotate în conformitate cu
structura listei la care se face referire la punctul anterior.

Care sunt obligaţiile care decurg din această decizie?
Obligaţii generale

Finanţarea comunitară va lua forma unei decizii a EACEA. Acest act unilateral nu
trebuie să fie semnat de către beneficiarul subvenţiei.
Prin semnarea formularului de cerere pentru subvenţie, organizaţia solicitantă se
obligă să respecte toate condiţiile specificate în această secţiune a Ghidului
Programului, precum şi Regulile Generale ale Ghidului Programului, la fel ca şi
normele generale privind decizia de acordare a subvenţiei, disponibile pe următorul
site web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm.
Orice modificări ale activităţilor planificate trebuie depuse la EACEA în scris pentru
aprobare prealabilă. Nu este permis ca modificările să altereze conceptul principal al
proiectului.
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EACEA acordă o maximă importanţă bunei gestionări financiare şi administrative a
proiectelor.
Beneficiarul acordă EACEA şi Comisiei dreptul de a utiliza în mod liber rezultatele
acţiunii aşa cum consideră de cuviinţă, cu condiţia ca prin aceasta să nu încalce
obligaţiile de confidenţialitate sau drepturile de proprietate industriale şi intelectuale
existente.
Respectarea termenelor limită

Dacă proiectele sunt amânate, în aşa fel încât iau sfârşit mai târziu decât în termenul
specificat în decizia de subvenţie, trebuie prezentată o cerere oficială. Aceasta
trebuie să explice motivul întârzierii şi să indice orarul propus modificat. Cererile
vor fi analizate şi – dacă sunt acceptate – se va trimite beneficiarului o modificare la
decizia de subvenţie. În orice caz, nu vor fi acceptate cererile pentru o prelungire
mai mare de 3 luni.

Cine pune în aplicare acţiunea?
Această acţiune este coordonată de EACEA, Unitatea P7 Cetăţenia.
Toate informaţiile necesare pot fi obţinute de la:
EACEA
Unit P7 Citizenship
‘Active European Remembrance’
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 00/13)
B-1140 Brussels, Belgium
Email: eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 23 89
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm
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