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PROGRAM: FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (FEDR)
„ACŢIUNI URBANE INOVATOARE″ (UIA – ACRONIM ÎN ENGLEZĂ) – A PATRA CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE
REFERINȚĂ: DOMENII: dezvoltare locală și urbanism, tranziție digitală, sărăcie, securitate, utilizarea sustenabilă a terenurilor, inovare, etc.
BUGET

80.000.000
100.000.000€
până la 80% din
totalul costurilor
eligibile; până la
5.000.000€/proiect

DURATĂ

31 ianuarie
2019
(ora 14.00 la
Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

administraţii publice locale urbane alese democratic sau
state membre ale UE
grupuri de administraţii cu mai mult de 50.000 locuitori,
zone metropolitane, grupări transfrontaliere ale orașelor,
etc.
Diferite părți interesate, fără un rol activ, pot fi implicate în
proiectarea și implementarea proiectului: instituții, agenții,
parteneri din sectorul privat, asociații (vezi detalii cerere)

Obiective și priorităţi:
„Acţiunile Urbane Inovatoare” sunt cofinanţate prin FEDR, potrivit art. 8 al Regulamentului său.
Comisia Europeană a lansat Inițiativa “Urban Innovative Actions”(UIA) în vederea identificării și
testării de noi soluții care abordează problemele legate de dezvoltarea urbană durabilă și care
sunt relevante la nivelul Uniunii, pentru a face față provocărilor cu care se confruntă zonele
orășenești și de la periferie, pentru a evalua modul în care aceste soluții funcționează în practică
și răspund la complexitatea vieții reale.

Informații suplimentare:
- Aplicaţia poate fi depusă
doar online, prin utilizarea
Electronic Exchange
Platform (EEP) a UIA.

- Proiectele se
implementează pe o
Inițiativa UIA este gestionată de Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană, prin perioadă de maximum 36
gestiune indirectă. Pentru implementarea inițiativei, Comisia a desemnat regiunea Hauts-de- de luni.
France ca entitate responsabilă. Pentru gestionarea curentă, a fost constituit un Secretariat
Permanent la Lille.
- Formularul aplicaţiei și
Proiectul general trebuie să susțină obiectivele tematice și prioritățile de investiții ale FEDR. anexele pot fi depuse în
Proiectele UIA trebuie să fie: inovatoare, participative, transferabile, măsurabile, de calitate.
oricare limbă oficială a UE,
dar Comisia recomandă
Obiective specifice:
utilizarea limbii engleze.
- să furnizeze autorităților urbane capacitatea de a-și asuma riscuri și de a experima soluțiile cele
mai inovatoare și mai creative,
- În cadrul proiectelor UIA,
- să furnizeze zonelor urbane din Europa resursele necesare pentru a experimenta soluții
autoritățile urbane trebuie
inovatoare la provocările lor majore urbane.
să stabilească parteneriate
locale puternice cu
Actuala cererea de propuneri de proiecte se va axa pe 4 teme care aduc provocări majore
combinația adecvată de
la nivel urban:
parteneri complementari –
- tranziție digitală,
Delivery Partners,
- utilizarea sustenabilă a terenurilor, soluții fondate pe natură,
parteneri cu rol activ, și
- sărăcie urbană,
părţi interesate, parteneri
- securitatea orașelor.
fără rol activ. Toţi
partenerii trebuie să facă
Precizare importantă: Numai în cadrul acestei a patra Cereri de propuneri și numai pentru parte din UE.
propunerile care abordează tema „Utilizarea durabilă a terenului, soluții bazate pe natură”,
autoritățile urbane recunoscute ca LAU-uri de către EUROSTAT, dar clasificate ca rurale conform - Părţile interesate nu vor
gradului lor de urbanizare pot fi implicate în mod excepțional exclusiv ca Autorități Urbane avea buget specific și nici
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Asociate (AUA).
Prin acest lucru se are în vedere stimularea conexiunilor dintre mediul urban și cel rural, care sunt
deosebit de relevante pentru această temă. LAU-urile clasificate ca rurale în funcție de gradul de
urbanizare nu pot fi indicate ca Autorități Urbane Principale (AUP) și, prin urmare, acestea nu pot
depune propuneri de proiecte, iar locuitorii lor nu pot fi luați în considerare pentru a atinge pragul
minim de 50 000 de locuitori. Pragul minim de locuitori este asigurat de AUP și, în cele din urmă,
de celelalte AUA-uri clasificate de Eurostat ca orașe, localități și/sau suburbii, în funcție de gradul
lor de urbanizare.
Tipuri de acțiuni finanțate:
Printre acțiunile finanțate:
* promovarea implementării soluțiilor de orașele inteligente;
* promovarea implementării soluțiilor de administrare online centrată pe cetățean;
* îmbunătățirea accesului liber și echitabil la date de orice fel;
* accelerarea adoptării tehnologiilor digitale emergente și modernizarea infrastructurii și serviciilor
orașului;
* promovarea unui mediu de experimentare și inovare pentru companii;
* promovarea renașterii orașelor, în special prin reducerea poluării solului și a cursurilor de apă în
lupta împotriva impermeabilizării solurilor;
* îmbunătățirea planificării urbane și a planificării regionale;
* îmbunătățirea calității vieții, a sănătății și a bunăstării, în special prin reducerea zgomotului sau
prin crearea "chiuvetelor de carbon";
* promovarea agriculturii urbane sustenabile;
* regenerarea zonelor urbane și a cartierelor dezavantajate prin combaterea sărăciei și a energiei
în rândul copiilor;
* promovarea integrării romilor și a accesului la serviciile sociale;
* promovarea securității nutriționale și alimentare;
* responsabilizarea și consolidarea capacităților comunităților locale;
* promovarea colectării de informații privind infracțiunile nedeclarate;
* îmbunătățirea luării în responsabilitate a victimelor, etc.
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii, respectiv documentaţia conexă:
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals și
https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/launch-fourth-call-proposals-and-introduction-its-fourtopics-euwrc
Instituție responsabilă:
Secretariatul Permanent al UIA
Lille, Franţa
Contact pentru detalii: info@uia-initiative.eu
Lista echipei secretariatului UIA și datele de contact:
http://www.uia-initiative.eu/fr/node/19
Secţia proiecte:
Coordonator proiecte: dl Raffaele BARBATO
r.barbato@uia-initiative.eu

statutul de parteneri
oficiali. Autoritățile urbane
trebuie să elaboreze
mecanisme pentru a
asigura implicarea lor (și
să le explice în mod clar în
aplicaṭie)
- În cadrul unui proiect
UIA, autorităţile urbane NU
au obligaţia să stabilească
un parteneriat
transnaţional cu parteneri
din alte state membre.
- Se recomandă ca
asociaţiile și/sau grupările
de autorităţi urbane (care
nu au statut de aglomerări
organizate) care doresc să
depună o cerere, să fie
contigue din punct de
vedere teritorial și să
încerce să limiteze
numărul de Autorităţi
Urbane Asociate implicate.

