Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişă redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Titlul apelului: “Drepturi fundamentale şi cetățenie – Acțiune de finanțare 2013” – Sprijin pentru proiecte
transnaționale
Program: DREPTURI FUNDAMENTALE ȘI CETĂŢENIE 2007-2013
Referinta: JUST/2013/FRC/AG
Domenii: drepturile omului, justiței/libertăți
Buget/Sumă acordată pe
proiect

Data de depunere

Beneficiari eligibili

10 900 000 €;
maximum 80% cofinanțare şi
cel puțin 75.000 €/proiect

12 martie 2014
orele 12.00 (amiază)
CET

organisme publice sau private şi
organizații nonprofit cu personalitate
juridică: centre de cercetare, autorități
locale și regionale, întreprinderi mari,
administrații centrale, agenții şi
camere, ONG-uri de dezvoltare, IMMuri, universități, asociații, organizații
internaționale, etc.

Obiective:

◘ promovarea de informații și activități de formare pentru îmbunătățirea cunoștințelor și
înțelegerea aplicării și a subiectelor ce țin de Carta Drepturilor Fundamentale;
◘ creșterea gradului de conștientizare privind rasismul și xenofobia sau contribuție la
dezvoltarea unor practici de colectare a datelor și schimburi de experiență;
◘ sprijinirea punerii în aplicare a deciziei-cadru privind combaterea anumitor forme și
manifestări ale rasismului și xenofobiei;
◘ sublinierea importanței drepturilor omului în lupta împotriva homofobiei;
◘ sprijinire și activități de sensibilizare pentru îmbunătățirea cunoștințelor și înțelegerea
autorităților judiciare și administrative, avocați și practicieni în domeniul drepturilor omului, a
principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
◘ sensibilizare la cetățenia Uniunii, drepturile asociate cu acest statut și beneficiile sale
concrete pentru cetățenii UE;
◘ identificarea obstacolelor din calea exercitării efective a acestor drepturi de către cetățenii
Uniunii în viața lor de zi cu zi, precum și soluții și cele mai bune practici pentru a lupta
împotriva acestor obstacole;
◘ îmbunătățirea cunoștințelor și expertizelor cu privire la normele UE privind libera
circulație;
◘ observare și examinare a evoluției participării femeilor la alegerile pentru Parlamentul
European în calitate de alegători și candidați, inclusiv în contextul alegerilor europene din
2014.
Prioritățile programului în 2013:

- drepturile copilului;
- informații cu privire la cazurile în care Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
se aplică și cui trebuie să ne adresăm, în caz de încălcare a drepturilor fundamentale;
- lupta împotriva diferitelor forme de rasism și xenofobie;

Ţări/Regiuni
state membre UE

Informații suplimentare:
* durata inițială a
proiectului: maxim 24
luni;
* propunerile de proiecte
trebuie să indice în mod
clar complementaritatea
lor și valoarea adăugată
pentru activitatea
desfășurată în cadrul
proiectului CLARITY de
către Agenția Europeană
pentru Drepturi
Fundamentale;
* în ceea ce privește
notificarea și
monitorizarea, candidații
trebuie să indice în mod
clar pe formularul de
cerere, care categorie de
activități reflectă cel mai
bine activitățile pe care
se va concentra
propunerea lor :
- activități de analiza,
- formare,
- învățare reciprocă,
schimb de bune practici,
cooperare,
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- lupta împotriva homofobiei: întărirea/îmbunătățirea înțelegerii si a toleranței;
- formare și rețele între profesiile juridice și practicienii în drept;
- sensibilizare pentru cetățenia europeană și drepturile aferente și identificarea obstacolelor;
- conștientizare și informații cu privire la normele UE privind libera circulație;
- facilitarea schimbului de cunoștințe și bune practici în dobândirea și pierderea cetățeniei
Uniunii;
- combaterea dezechilibrului între sexe în participarea la alegerile pentru Parlamentul
European;
- protecția datelor și a vieții private.
Printre acțiunile finanțate:
- formare pentru practicienii / profesioniștii care lucrează cu copiii în instituții sau cadre de
detenție;
- dezvoltarea și furnizarea de module de instruire privind justiția în interesul copilului pentru
profesioniștii și practicienii care interacționează cu copiii în diverse proceduri judiciare
(civile, penale sau administrative);
- încurajarea participării copiiilor romi, prin identificarea și dezvoltarea unor abordări
eficiente, pentru a-i implica în probleme care îi afectează;
- îmbunătățiri structurale la furnizarea de informații generale către copii cu privire la
drepturile lor;
- formare și conștientizare privind protecția datelor.
Sursă de informare:

Comisia Europeană: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/just_2013_frc_ag_en.htm
Instituție responsabilă:

Comisia Europeana
DG Justiție
B-1049
Detalii privind cererea de proiecte: JUST-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu
Detalii privind aplicatia în sistemul PRIAMOS: HOME-JUST-PRIAMOS-USM@ec.europa.eu

- sensibilizare, informare
și diseminare.
* organizatiile cu scop
lucrativ pot avea acces la
subvenții numai ca
parteneri în cazul în care
este justificată natura
acțiunii;
* Programul “Drepturi
fundamentale și
cetățenie” este deschis și
organizațiilor din țările
candidate și în curs de
aderare în anumite
condiții;
* cererea de subvenție
trebuie depusă utilizând
aplicația on-line a
Direcției Generale
Justiție ( PRIAMOS ).

