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PROGRAM: EUROPA PENTRU CETĂṬENI 2014-2020
COMPONENTA 1: «Memorie istorică europeană»
BAZA JURIDICĂ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0390&from=RO
DOMENII: cetăṭenie europeană, informare, comunicare
BUGET TOTAL

DATA LIMITĂ

CINE POATE SOLICITA COFINANTARE

100.000 €
maxim/proiect

2 martie
2015,
orele 12h
(Central
European
Time)

autoritățile locale și regionale, organizaṭii
non-profit ṣi ale societăṭii civile, asociaṭii ale
supravieṭuitorilor, asociaṭii culturale, de
tineret, educaṭionale ṣi de cercetare,
asociaṭii ale oraṣelor înfrăṭite

Obiective generale şi specifice ale programului:
◘ Obiective generale:
- contribuție la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii, a istoriei și
diversității acesteia;
- promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de
participare civică și democratică la nivelul Uniunii.
◘ Obiectivele specifice realizate prin acṭiuni transnaṭionale sau cu
dimensiune europeană:
- sensibilizarea publicului cu privire la memoria, la istoria și valorile
comune ale Uniunii și la scopul Uniunii, și anume promovarea păcii, a
valorilor Uniunii și a bunăstării popoarelor sale prin stimularea dezbaterii, a
reflecției și a dezvoltării de rețele;
- încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul
Uniunii, printr-o mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului Uniunii
de elaborare a politicilor și prin promovarea oportunităților de implicare
societală și interculturală și de voluntariat la nivelul Uniunii.
Tipuri de acṭiuni:
Componenta « Memorie istorică europeană » sprijină activitățile care
încurajează reflecția asupra diversității culturale europene și a valorilor
comune în sensul cel mai larg al termenului, ținând seama de egalitatea
de gen. Fondurile pot fi puse la dispoziție pentru inițiativele de reflecție
asupra cauzelor regimurilor totalitare în istoria modernă a Europei și cele
de comemorare a victimelor acestora.

ELIGIBILITATE - ṬĂRI/REGIUNI

state membre ale UE
țările aderente, țările candidate și țările
potențial candidate, țările AELS care
sunt părți la Acordul privind SEE
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia) dacă
au încheiat acorduri de participare la
program
INFORMAṬII SUPLIMENTARE:
 Se așteaptă ca proiectele din
cadrul acestei componente să includă
diferite tipuri de organizații (autorități
locale, ONG-uri, institute de cercetare
etc.) sau să desfășoare diferite tipuri de
activități (cercetare, educație nonformală,
dezbateri publice, expoziții, etc.) sau să
implice cetățeni provenind din diferite
grupuri țintă;
 Un proiect trebuie să implice
organizații din cel puțin un stat membru.
Se acordă prioritate proiectelor
transnaționale;
 Durata maximă a proiectului
este de 18 luni ;
 Pentru toate componentele /
măsurile acestui program, s-a creat un
sistem electronic de depunere a
cererilor. Propunerile de proiecte trebuie
să fie depuse utilizând formularul
electronic de cerere de grant (eformularul). Cererile pe hârtie, trimise
prin poștă, prin fax sau prin e-mail NU
sunt acceptate în vederea evaluării
ulterioare. Ghidul beneficiarului explică
paṣii pentru crearea unui cod de
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Această componentă include, de asemenea, activități referitoare la alte
momente decisive și puncte de referință din istoria europeană recentă. În
special, se va acorda preferință acțiunilor care încurajează toleranța,
înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reconcilierea ca mijloace de
depășire a trecutului și de construire a viitorului, în special vizând
generațiile mai tinere.
Sursa de informare si documente:
Sursă de informare: http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/strands/european-remembrance_en
Ghidul beneficiarului: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/COMM-2013-00367-00-00-RO-TRA-00.pdf
Instituție responsabilă:
Agenṭia pentru Educaṭie, Audiovizual ṣi Cultură (EACEA)
Unitatea C1 – Europa pentru cetăṭeni
Avenue de Bourget (BOUR 01/04A)
1140 Bruxelles
fax: +32 2 296 23 89
eacea-c1-remembrance@ec.europa.eu

identificare propriu si depunerea
formularului electronic pentru cerere.
Acest formular poate fi completat în
limba română.

