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Titlul: CERERE 2015 PENTRU PROIECTE DE PREVENIRE ṢI PREGĂTIRE ÎN PROTECṬIA CIVILĂ ṢI POLUAREA MARINĂ
Program: MECANISM DE PROTECṬIE CIVILĂ AL UNIUNII
Referinta: Domenii: gestiune publică, mediu, informare, urbanism, etc.
buget total/sumă
acordată pe
proiect

data de depunere

beneficiari

eligibilitate ṭări/regiuni

în funcṭie de tipul
acṭiunii;
rata de cofinanṭare
este de 75%

8 aprilie 2015 (dacă
aplicaṭia se depune direct
la Comisie: orele 16.00 la
Bruxelles)

entităṭi private, publice ṣi onguri internaṭionale;
administraṭiile publice locale ṣi
judeṭene sunt direct eligibile

state membre UE, ṭări în procesul de
extindere, ṭări ale politicii de vecinătate
– PEV (detalii în textul oficial al cererii)

Obiective:

Informații suplimentare:

Prezenta cerere de propuneri are ca scop consolidarea coordonării în domeniul protecției
civile în scopul de a îmbunătăți prevenirea ṣi pregătirea în caz de dezastre naturale și umane.

 formularele
de
aplicare se regăsesc pe
Cadrul legal pentru această cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European website-ul indicat la
și a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de Protecție Civilă al sursa de informare;
Uniunii și a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final). Decizia precizează că „rolul
autorităților regionale și locale în managementul dezastrelor este de mare importanță. Prin
 aplicaṭiile trebuie
urmare, autoritățile regionale și locale trebuie să fie implicate în mod adecvat în activitățile depuse într-una din
realizate în temeiul prezentei decizii, în conformitate cu structurile naționale ale statelor limbile oficiale ale UE;
membre”.
 proiectele depuse
Obiective specifice:
pentru bugetul intern
- crearea celei mai bune baze pentru pregătirea intervențiilor de urgență;
trebuie
să
aibe
- sensibilizarea opiniei generale faṭă de problemele de apărare civilă, poluare marină și de minimum 2 parteneri
voluntariat;
din
diferite
state
- sprijinirea eforturilor statelor participante de a proteja cetățenii;
participante
la
- schimbul de informații și bune practici.
Mecanism;
Priorităṭi ṣi acțiuni finanțate:
Cererea actuală este împărṭită în 2 părti:
1. PREVENIRE
2. PREGĂTIRE
Proiectele pot fi finanṭate din două posturi bugetare distincte, intern și extern.
Fondurile postului bugetar intern pot fi alocate doar dacă proiectele au ca beneficiari statele
membre participante la Mecanism, iar fondurile postului bugetar extern pot fi alocate pentru
proiecte ce se adresează nevoilor din țările aflate în procesul de extindere și țările politicii
europene de vecinătate – PEV (țările terțe eligibile), dar cu relevanṭă pentru UE.

 proiectele depuse
pentru bugetul extern
trebuie să implice cel
puṭin o entitate dintr-o
ṭară candidată sau a
PEV ca beneficiar ṣi
cel puṭin o alta din
state participante/
organizaṭie
internaṭională ca ṣi
coordonator;
 pentru proiectele
pe poluare marină,
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1. PREVENIRE: 2.800.000€ buget intern (state membre participante la Mecanism) ṣi
1.450.000€ buget extern (pentru ṭările aflate în procesul de extindere ṣi ṭările PEV)
Priorități:
- Proiecte orientate spre acțiuni de reducere a riscurilor pentru investițiile publice și /sau
private și testarea unor instrumente și metodologii pentru monitorizarea investițiilor reziliente;
- Proiecte demonstrative ṣi pilot privind rezilienṭa urbană la dezastrele naturale;
- Proiecte de cooperare tehnică, cu obiectivul de punere în aplicare la toate nivelurile de
guvernare a metodologiilor care vizează dezvoltarea evaluărilor multi-pericol ale riscurilor și
capacităṭile de gestionare a riscurilor și de planificare în managementul riscurilor, incluzând
dimensiunea transfrontalieră.
.
Printre acțiunile finanțate:
- Dezvoltarea de noi metode de gestionare a riscurilor;
- Elaborarea de instrumente pentru a putea lega măsurile de prevenire și cele de răspuns de
urgență și integrarea într-un complex de gestionare a riscurilor;
- Schimb de bune practici;
- Proiecte de cooperare transnațională;
- Proiecte pentru a dezvolta principii și orientări pentru riscuri cu un impact potențial grav
asupra omului, situațiilor economice, de mediu și generale.
2. PREGĂTIRE: 2.800.000€ buget intern (state membre participante la Mecanism) ṣi
1.450.000€ buget extern (pentru ṭările aflate în procesul de extindere ṣi ṭările PEV)
Priorități:
- Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în domeniul protecției civile și al luptei împotriva
poluării marine, inclusiv la nivel regional, și consolidarea interoperabilității;
- Consolidarea cooperării operaționale în cadrul Mecanismului;
- Pregătirea țărilor participante la Mecanismul european pentru a primi asistență
internațională conform directivelor UE în materie de sprijin în caz de dezastru.
Printre acțiunile finanțate:
- Exerciții și simulări la scara mică;
- Formare;
- Pregătirea sprijinului psihologic pentru victime.
Sursă de informare şi documentație:
http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/financing-civil-protection/calls-forproposal/2015-prevention-and-preparedness

aplicantul trebuie să
notifice
autoritatea
naṭională;
 durata maximă a
implementării nu poate
să depăṣească 24 de
luni.
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcṭia ECHO – Ajutor Umanitar ṣi Protecṭie Civilă
Unitatea A5 – Politica de Protecṭie Civilă
Rue de la Loi 86
1049 Bruxelles
BELGIA
e-mail pentru detalii privind această cerere: ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu

