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Titlul cererii: anunt de preinformare privind prima cerere de propuneri de proiecte a programului
Program: INTERREG EUROPE (2014-2020)
Referinta: Domenii: cercetare, inovare, mediu, IMM-uri, cooperare, dezvoltare locală, etc.
buget total/sumă acordată pe
proiect

data de depunere

beneficiari

107.500.000€
85% din totalul costurilor eligibile
pentru autorităṭile ṣi organismele
publice,
75% pentru entităṭile private nonprofit

deschiderea cererii este
aṣteptată la mijlocul lunii
iunie 2015, cu un termen
de circa o lună pentru
depunerea aplicaṭiilor

autorităṭi publice
(locale, regionale,
naṭionale),
organisme/entităṭi
publice, entităṭi private
non-profit

eligibilitate ṭări/regiuni
UE, Norvegia, Elveṭia

Axe prioritare ṣi obiective:
Prima cerere de propuneri de proiecte a programului INTERREG EUROPE va fi deschisă la
jumătatea lunii iunie ṣi închisă la jumătatea lunii iulie a.c. Secretariatul Tehnic Comun al
Comisiei Europene, responsabil pentru gestionarea acesteia, a lansat un aviz de
preinformare pentru potenṭialii participanṭi/beneficiari, acordând astfel timp acestora să-ṣi
pregătească aplicaṭiile ṣi să-ṣi formeze parteneriatele.
Programul INTERREG Europe este o continuare a programului INTERREG IV C din perioada
2007-2013 ṣi se adresează doar proiectelor de cooperare interregională. Proiectele sunt
cofinanṭate prin FEDER.
4 axe prioritare sunt prevăzute:
1. Cercetare ṣi inovare (corespunde Obiectivului Tematic 1 al FEDER)
2. Competitivitatea IMM-urilor (corespunde Obiectivului Tematic 3 al FEDER);
3. Economie cu emisie redusă de carbon (corespunde Obiectivului Tematic 4 al
FEDER) ;
4. Mediu ṣi eficacitatea resurselor (corespunde Obiectivului Tematic 6 al FEDER).
Fiecare axă prioritară are propriile obiective.
Obiectivele operaṭionale valabile pentru toate axele prioritare sunt următoarele:
1. facilitarea învățării continue în ceea ce priveṣte politicile actuale la nivelul UE și
valorificarea practicilor între actorii cu relevanță regională în vederea consolidării politicilor
regionale și, în special, punerea în aplicare a programelor de investiții pentru creștere
economică și locuri de muncă, în cazul în care este relevant, a Cooperării Teritoriale
Europene;
2. sprijinirea schimbului de experiență și de practici în rândul actorilor de interes regional, cu
scopul de a integra și implementa lecțiile învățate din cooperare prin intermediul
instrumentelor de politici regionale, în special prin programele lor de investiții pentru creștere
economică și locuri de muncă și, în cazul în care este relevant, a Cooperării Teritoriale
Europene.

Informaṭii
suplimentare:
 Asistenṭă pentru
căutare de parteneri,
întrebări privind prima
cerere de propuneri de
proiecte ṣi contact aici;
 Consorṭiile trebuie să
fie compuse din
parteneri din cel puṭin 3
state diferite din care
cel puṭin 2 state
membre ale UE;
 Entităṭile elveṭiene
nu pot fi coordonatori ai
proiectelor.
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Acțiuni finanțate:
Proiectele sunt împărțite în două faze:
* Faza 1 (1-3 ani) este dedicată învățării interregionale și pregătirii pentru punerea în aplicare
a lecțiilor învățate din cooperare prin dezvoltarea de planuri de acțiune.
Acțiunile finanțate:
- Schimburi de experiență;
- Comunicare și diseminare;
- Management și coordonare.
* Faza 2 (doi ani) este dedicată monitorizării punerii în aplicare a fiecărui plan de acțiune.
Dacă este necesar, proiecte pilot pot fi, de asemenea, testate în timpul acestei faze.
Acțiunile finanțate:
- Monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune;
- Comunicare și diseminare;
- Management și coordonare.
Sursă de informare şi documentație:
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
Instituție responsabilă:
Secretariatul Tehnic Comun – Comisia Europeană
Les Arcuriales – intrarea D, etaj 5
45 rue de Tournai
59000 Lille – Franṭa
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
Punctul Naṭional de Contact pentru România (conform Secretariatului Tehnic al Programului
http://www.interreg4c.eu/interregeurope/inyourcountry/ )
Dl. Dan Bălănescu
Direcṭia pentru Cooperare Teritorială Europeană
Ministerul Dezvoltării Regionale ṣi Administraṭiei Publice
12 bd. Libertăṭii, sectorul 5
Bucuresti
tel: (+40)372 111 369
Fax: (+40)372 111 456
email: dan.balanescu@mdrap.ro

