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Titlul: CERERE 2016 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

8.300.000€;
diferă în funcṭie de
tipul acṭiunii;
rata de cofinanṭare
este de 75%

14 martie 2016 (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

eligibilitate ṭări/regiuni

state membre ale UE participante la
Mecanism (UCPM), ṭări IPA II, ṭări ale
politicii de vecinătate – PEV (detalii în
ghidul beneficiarului)

Obiective:

Informații suplimentare:

Prezenta cerere de propuneri are ca scop consolidarea coordonării în domeniul protecției
 formularele
de
civile în scopul de a îmbunătăți prevenirea ṣi pregătirea în caz de dezastre naturale și umane. aplicare se regăsesc pe
website-ul indicat la
Cadrul legal pentru această cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European sursa de informare;
și a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de Protecție Civilă al
Uniunii și a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final). Decizia precizează că „rolul
 aplicaṭiile trebuie
autorităților regionale și locale în managementul dezastrelor este de mare importanță. Prin depuse într-una din
urmare, autoritățile regionale și locale trebuie să fie implicate în mod adecvat în activitățile limbile oficiale ale UE;
realizate în temeiul prezentei decizii, în conformitate cu structurile naționale ale statelor pentru
facilitarea
membre”.
evaluării, o traducere
în engleză va însoṭi
Obiective:
orice aplicaṭie în altă
limbă;
- Sprijin și complementaritate pentru eforturile statelor membre în domeniul prevenirii
dezastrelor, cu accent pe domeniile în care cooperarea oferă valoare adăugată.
 proiectele depuse
- Sprijin pentru beneficiarii IPA II și ai țărilor politicii europene de vecinătate (PEV) în pentru bugetul intern
domeniul prevenirii dezastrelor și pentru îmbunătățirea cooperării cu UCPM trebuie
să
aibe
și statele sale participante.
minimum 3 parteneri
din 3 state participante
la Mecanism diferite
Priorităṭi ṣi acțiuni finanțate:
(detalii în ghid);
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 (UCPM), iar fondurile postului bugetar extern pot fi alocate
pentru proiecte ce se adresează nevoilor din țările considerate IPA II (Albania, Bosnia ṣi

 proiectele depuse
pentru bugetul extern
trebuie să implice cel
puṭin 3 entităṭi diferite
dintr-o ṭară IPA II sau
a PEV, state
participante la
Mecanism/organizaṭie
internaṭională (detalii
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Herṭegovina, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Turcia ṣi Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei) și țările politicii europene de vecinătate (țările terțe eligibile menṭionate în ghidul
beneficiarului), dar cu relevanṭă pentru UE (trebuie să inludă în parteneriat cel puṭin un stat
participant la Mecanismul UE).
1. PREVENIRE: 2.800.000€ buget intern (state membre participante la Mecanism) ṣi
1.400.000€ buget extern (pentru ṭările IPA II 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 multipericol ale riscurilor și
capacităṭile de gestionare a riscurilor și de planificare în managementul riscurilor, incluzând
dimensiunea transfrontalieră.
- proiecte de cooperare tehnică pentru dezvoltarea de rețele la nivel regional și de frontieră
care vor facilita absorbția îmbunătățită a inovării și cercetării.
- proiecte axate pe elaborarea metodologiei și funcționarea campaniilor de informare publică
în domeniul prevenirii accidentelor comune de zi cu zi cu impact cumulat sever.
Proiectele ar trebui să fie complementare, să facă un bilanț și să se construiască pe
realizările anterioare în domeniu, inclusiv pe acțiunile de reducere a riscurilor în caz de
dezastru. Pentru aceasta, a fost pusă la dispoziṭie baza de date a proiectelor de prevenire și
pregătire:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/financing-civil-protection-europe/selectedprojects_en
2. PREGĂTIRE: 2.800.000€ buget intern (state membre participante la Mecanism) ṣi
1.300.000€
buget
extern
(pentru
ṭările
IPA
II
ṣi
ṭările
PEV)
Priorități:
- îmbunătățirea cooperării transfrontaliere în domeniul protecției civile și al luptei împotriva
poluării marine, inclusiv la nivel regional, în ceea ce privește interoperabilitatea și pregătirea
pentru răspuns direct și reducerea impactului catastrofelor naturale și provocate de om.
- acțiuni care vizează consolidarea cooperării operaționale în cadrul mecanismului, inclusiv
între sectoare, permițând țărilor să dezvolte, exerseze ṣi înregistreze activele/bunurile
multinaționale.
Sursă de informare şi documentație:
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/public-procurement/call-for-proposal/callproposals-2016-prevention-and_en

în ghid);
 pentru proiectele
pe poluare marină,
aplicantul trebuie să
notifice
autoritatea
naṭională;
 durata maximă a
implementării nu poate
să depăṣească 24 de
luni;
 cei 25%
necofinanṭaṭi de către
această cerere nu
trebuie să provină
dintr-o altă sursă UE.
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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 07/05
1049 Bruxelles
BELGIA
e-mail pentru detalii privind această cerere (nu mai târziu de 7 martie 2016): ECHO-CPP&P@ec.europa.eu

