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Titlul cererii: Proiecte pentru acṭiuni de sprijin privind nediscriminarea ṣi integrarea romilor
Program: “DREPTURI, EGALITATE ṢI CETĂṬENIE (2014-2020)
Referinta: JUST/2014/RDIS/AG/DISC
Domenii: justiṭie, drepturile omului, cetăṭenie, etc.
buget total/sumă acordată pe
proiect

data de depunere

beneficiari

3.450.000€
80% din totalul costurilor eligibile ṣi
minimum 75.000€/proiect

7 iulie 2015
(orele 12:00 la
Bruxelles)

orice entitate publică sau
privată orientată non-profit :
autorităṭi publice (locale,
regionale, naṭionale),
asociaṭii, ONG-uri,
universităṭi ṣi ṣcoli, etc.

eligibilitate ṭări/regiuni
UE, Islanda ṣi Liechtenstein

Valoare adăugată europeană, obiective:
Prezenta cerere de propuneri de proiecte se bazează pe programul anual de lucru 2014.
Acesta
își
propune
să
cofinanṭeze
proiecte
naționale
sau
transnaționale privind nediscriminarea și integrarea romilor, în conformitate cu obiectivul
specific de a promova punerea în aplicare efectivă a principiului nediscriminării pe motive de
sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală și
să respecte principiul nediscriminării prevăzut la articolul 21 din Carta Drepturilor
Fundamentale a UE. Propunerile, inclusiv proiectele naționale, ar trebui să vizeze rezultate cu
valoare adăugată europeană.
Toate acțiunile finanțate prin program trebuie să producă rezultate de ale căror beneficii să
profite mai multe state membre. Următoarele întrebări ar trebui să fie luate în considerare în
special:
- proiectul va contribui la punerea efectivă în aplicare a instrumentelor complete și
coerente de drept și politici ale Uniunii? va îmbunătăți conștientizarea cetățenilor cu
privire la drepturile, valorile și principiile care decurg din legislația UE, dar și a
cunoștințelor lor? permite îmbunătățirea înțelegerii potențialelor probleme legate de
aceste drepturi? este de natură să sporească încrederea reciprocă între statele
membre și să consolideze cooperarea transfrontalieră? care este impactul său
transnațional? contribuie la dezvoltarea și difuzarea de bune practici? va crea
instrumente practice și soluții la provocările transfrontaliere sau la nivelul UE?
Obiective:
- să contribuie la proiectarea, dezvoltarea și/sau controlul politicilor naționale, regionale sau
locale pentru a lupta împotriva discriminării și/sau pentru a promova egalitatea la locul de
muncă și/sau în societate;
- să pună în aplicare mai eficient legislația privind nediscriminarea;
- să crească nivelul de conștientizare al cetățenilor cu privire la drepturile lor în cazurile de
discriminare;
- să promoveze integrarea romilor.

Informaṭii
suplimentare:
 candidaturile
trebuie depuse prin
sistemul PRIAMOS;
 durata
implementării este de
maxim 24 de luni;
 beneficiarii pot
depune ṣi câṣtiga mai
multe cereri de
propuneri;
 orice organizaṭie
poate participa ca ṣi
coordonator, partener
sau partener asociat în
mai multe proiecte, cu
condiṭia să aibe
suficiente resurse
operaṭionale ṣi
financiare pentru
implementare;
 Comisia
Europeană recomandă
folosirea englezei,
francezei sau a
germanei pentru
completarea
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Tipuri de acțiuni finanțate:
- colectarea de date și studii;
- cercetare și activități științifice în domeniul luptei împotriva discriminării;
- monitorizarea punerii în aplicare a legislației antidiscriminare;
- formări;
- învăṭare reciprocă, schimburi de practici bune, cooperare;
- activități de diseminare și conștientizare (inclusiv locale), cum ar fi seminarii, conferințe și
campanii media.
Sursă de informare şi documentație:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdis_ag_disc_en.htm
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
DG Justiṭie
1049 Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa:
EC-REC-CALLS@ec.europa.eu

formularului de
aplicaṭie, deṣi fiecare
beneficiar poate să
folosească limba de
comunicare a
parteneriatului, atâta
timp cât aceasta este
o limbă oficială a UE.

