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Programul Europa pentru Cetățeni

Programul comunitar derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne din cadrul Comisiei Europene care își propune să

promoveze cetățenia europeană activă prin implicarea societății civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice și

rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte precum toleranța, solidaritatea,

democrația, egalitatea de șanse și înțelegerea reciprocă.

Obiectivul general al Programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni posibilitatea de a se cunoaște, de a

interacționa și de a se implica în proiecte comune, în vederea consolidării ideii de apartenență la spațiul comunitar.



Priorități ale Programului pentru perioada 2016 – 2020

Componenta 1-Memorie europeană și prioritățile specifice pentru Componenta 2-Implicare democratică și participare civică.

• 1. Priorități specifice pentru Componenta 1: Memorie europeană
1.1 Comemorări ale unor evenimente majore din istoria recentă a Europei
1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor totalitare
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor totalitare: lecții pentru astăzi
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană

• 2. Priorități specifice pentru Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic
2.2 Solidaritate în vremuri de criză
2.3 Combaterea stigmatizării "imigranților" și oferirea de contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și înțelegerea 
reciprocă
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei



Aplicanți eligibili

Programul se adresează tuturor organizațiilor care promovează integrarea europeană:

- autorități publice locale/regionale;
- federații/asociații de autorități locale,
- comitete de înfrățire,
- reţele de localităţi înfrăţite,
- organizații ale societății civile,
- instituții de învățământ și de cercetare,
- organizații culturale, de tineret, 
- asociații de supraviețuitori, asociații ale orașelor înfrățite, 
- organizații de cercetare a politicilor publice europene,
- think-tank-uri etc.

Țările eligibile
- Aplicanții și partenerii pot proveni din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.



Structura programului

Programul Europa pentru Cetățeni 2014-2020 este structurat în două componente și o acțiune orizontală:
• Componenta 1 - Memorie istorică europeană
• Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, cu măsurile
2.1 Înfrățire între localități
2.2 Rețele de orașe
2.3 Proiecte ale societății civile
• Acțiunea orizontală – Valorificare

BUGETUL PROGRAMULUI
Programul are un buget total de 187 718 000 EUR timp de șapte ani (2014-2020)



Componenta 1 - Memorie istorică europeană

Scop:

 de a contribui la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii Europene, a istoriei și a diversității sale;

 de a crește gradul de conștientizare a memoriei istorice, a istoriei și a valorilor comune, precum și a scopului UE.

 Se vor finanța proiecte care reflectă asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei (în special, dar nu exclusiv, 
nazismul care a condus la Holocaust, fascismul, stalinismul și regimurile comuniste totalitare) și comemorează victimele crimelor 
acestora. 

 Această componentă se referă și la alte momente definitorii și puncte de referință în istoria europeană recentă. 

 Se va acorda prioritate proiectelor care încurajează toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reconcilierea.

Proiectele din cadrul acestei componente ar trebui:
• să includă diferite tipuri de organizații (autorități locale, ONG, institute de cercetare etc.);
• să dezvolte diferite tipuri de activități (cercetare, expoziții, dezbateri publice, educație nonformală etc.);
• să implice cetățeni provenind din diferite grupuri țintă;
• să fie implementate la nivel transnațional sau să aibă o dimensiune europeană clară.

Aplicanți/parteneri: autorități publice locale/regionale sau organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, asociații ale 
supraviețuitorilor, organizații culturale, de tineret, educaționale și de cercetare, asociații ale orașelor înfrățite
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice organizații din cel puțin un stat membru. Se acordă prioritate proiectelor 
transnaționale.
Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect este de 100.000 de euro.
Durata maximă a proiectului este de 18 luni.



Masura 2.3 Proiecte ale societății civile

Această măsură finanțează proiecte ce reunesc cetățeni din diferite contexte în cadrul unor activități legate direct de 
politicile Uniunii, oferindu-le oportunitatea de a participa în mod concret la procesul de elaborare a politicilor UE în 
domenii legate de obiectivele programului. Proiectele vor include activități de tipul: promovarea angajamentului 
societal și a solidarității, colectarea de opinii, voluntariat.
Aplicanți: organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, instituții de educație, de cultură sau de 
cercetare
Parteneri: autorități publice locale/regionale, organizații nonprofit, inclusiv organizații ale societății civile, instituții de 
educație, de cultură sau de cercetare, comitete și rețele pentru înfrățirea localităților.
Număr de parteneri: un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 3 țări eligibile, dintre care cel puțin una 
este stat membru al UE.
Subvenția maximă eligibilă pentru un proiect este de 150.000 de euro.
Durata maximă a proiectului este de 18 luni.



Calendar 2019-2020

Memorie istorică europeană

Termen de depunere Perioada eligibila: Proiecte trebuie sa  inceapa:

1 Februarie 1 Septembrie 2019- 28 Februarie 2020

Proiecte ale societății civile

1 September 1 Martie si 31 August 2020



Puncte de contact:

• EACEA - Unit C1 Europe For Citizens

• Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels - Belgium

• Strand 1. - European remembrance:

• EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu

• Strand 2. - Democratic engagement and civic participation:

• EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu (Town twinning & Networks of Towns)

• EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu (Civil society projects)

• Operating grants

• EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#calls

Frequently Asked Questions:  https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Model  de aplicatie:

Ultimul ghid al programului:

mailto:EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu
mailto:EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu
mailto:EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu
mailto:eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu
mailto:EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu
https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en#calls
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


Starting Grant 2019

European Research Council (ERC)  Frontier Research Grants 

Principalele granturi de cercetare de frontieră ale ERC urmăresc să acorde posibilități de finantare cercetătorilor
individuali.

Excelența științifică este singurul criteriu de evaluare



Principii de finantare

• Granturile ERC STG -sprijină cercetătorii individuali care încep sau își consolidează propria echipă sau program de cercetare independen și care 
pot demonstra fezabilitatea propunerii lor științifice. În anumite domenii (de exemplu, în domeniul științelor umaniste și matematice), în cazul în 
care cercetarea este deseori efectuată individual, "echipa" poate consta exclusiv din investigatorul principal.;

• Starting grants -pot fi de până la 1 500 000 EUR pentru o perioadă de 5 ani.;

• Criterii de eligibilitate-(2-7 ani dupa terminarea PhD)

• Aplicațiile pot fi făcute în orice domeniu de cercetare, cu accent pe frontierele științei, burselor și ingineriei. În special, ERC încurajează 
propunerile de natură multidisciplinară sau interdisciplinară care traversează granițele dintre diferitele domenii de cercetare, propuneri de 
pionierat care vizează domenii de cercetare noi sau emergente sau propuneri care introduc abordări neconvenționale, inovatoare și invenții 
științifice. Se pune accentul pe PI și pe echipa individuală



Eligibilitate

• Toate propunerile trebuie să fie complete și să incarcate de investigatorii principali eligibili;

• Conținutul propunerii ar trebui să fie legat de obiectivele apelului relevant și să respecte toate cerințele de eligibilitate ale acestuia;

• Propunerile de finanțare sunt înaintate de către PI ce are  responsabilitatea științifică pentru proiect, în numele instituției gazdă.

• Institutia gazda(Host insitution) –trebuie să angajeze IP-ul cel puțin pe durata proiectului, așa cum este definit în acordul de finanțare

• Orice tip de persoană juridică, publică sau privată, inclusiv universități, organizații de cercetare și întreprinderi, pot găzdui cercetătorii principali și
echipele acestora.

• Cerintele  referitoare la datat obtinerii PhD sunt: Primul doctorat trebuie să fi fost acordat intre 1 ianuarie 2012 si 31 decembrie 2016- pentru apelurile 
anului  2019



Criterii de evaluare

1. Research Project - Ground-breaking nature, ambition and feasibility 

Ground-breaking nature and potential impact of the research project 

• To what extent does the proposed research address important challenges? 
• To what extent are the objectives ambitious and beyond the state of the art (e.g. novel concepts and approaches or development 

between or across disciplines)? 

• To what extent is the proposed research high risk/high gain (i.e. if successful the payoffs will be very significant, but there is a 
higher-than-normal risk that the research project does not entirely fulfil its aims)? 

Scientific Approach 

• To what extent is the outlined scientific approach feasible bearing in mind the extent that the proposed research is high risk/high 
gain [based on the Extended Synopsis at step 1]? 

• To what extent are the proposed research methodology and working arrangements appropriate to achieve the goals of the project
[to be assessed at step 2 based on parts B1 and B2]? 

• To what extent does the proposal involve the development of novel methodology [to be assessed at step 2 based on parts B1 and
B]? 

• To what extent are the proposed timescales, resources and PI commitment adequate and properly justified [to be assessed at step 2 
based on parts B1 and B2]? 

2. Principal Investigator - Intellectual capacity and creativity  

• To what extent has the PI demonstrated the ability to conduct ground-breaking research? 

• To what extent does the PI provide evidence of creative independent thinking? 

• To what extent does the PI have the required scientific expertise and capacity to successfully execute the project? 



DEPUNEREA ONLINE

O aplicație ERC este compusă din:

1- formularul administrativ (partea A); max 15 pagini

2-propunerea de cercetare (părțile B1 – maxim 9 pagini și B2-maxim 15 pagini);

3-documente justificative (certificat de doctorat, scrisoare de asistență HI și orice alta documentație necesară referitoate la eligibilitate și etică).

Portalul online de depunere: Funding and Tenders Portal

Suport tehnic: DIGIT-EFP7-SEPSUPPORT@ec.europa.eu

I&T Portal H2020 Online Manual

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
mailto:DIGIT-EFP7-SEPSUPPORT@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm


Puncte de contact

• Comisia Europeana:

• http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

• Puncte nationale de contact: https://erc.europa.eu/funding/national-contact-points/romania

• Contact form: https://erc.europa.eu/content/send-us-message

• Publicatii: 

https://erc.europa.eu/document-library/results?f%5B0%5D=field_document_category%253Aparents_all%3A45

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
https://erc.europa.eu/funding/national-contact-points/romania
https://erc.europa.eu/content/send-us-message
https://erc.europa.eu/document-library/results?f[0]=field_document_category:parents_all:45


CEZARA ZBANCĂ

Thank you!


