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PROGRAM: FONDUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ (FEDR); PROGRAMUL URBACT III 2014-2020 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU CREAREA A MAXIMUM 23 DE “REȚELE DE PLANIFICARE A ACŢIUNII” 

REFERINȚĂ: - 
DOMENII: dezvoltare urbană durabilă, comunicare în rețea și cooperare, învățare între experți, formare, etc. 

 

BUGET  TERMEN-LIMITĂ CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - 
ȚĂRI/REGIUNI 

Maximum 750.000€/rețea 
Cofinanțare: până la 75% 
pentru regiunile dezvoltate și 
până la 85% pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate sau în 
tranziție 
Statele non UE au alte criterii 
de cofinanțare 
 

Faza I: 17 
aprilie 2019 
(ora 15.00 la 

Bruxelles) 
Faza II: 2 

martie 2020 
 
 

administraţii publice locale urbane, zone 
metropolitane, agenții de dezvoltare, etc.  
Diferite părți interesate, precum consiliile județene 
sau administrațiile naționale/regionale, respectiv 
universități și centre de cercetare, pot fi implicate 
în proiectarea și implementarea proiectului, dacă 
acțiunile vizează interesul orașelor.  

state membre ale UE, alte 
țări cu anumite 
condiționalități precizate în 
ghidul solicitantului  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Programul URBACT III face parte din Obiectivul “Cooperare Teritorială Europeană” al FEDR 
pentru care principiile și reglementările sunt stabilite în Regulamentele UE nr. 1303/2013, 
1301/2013 și 1299/2013.  
Misiunea URBACT este de a permite orașelor să colaboreze și să dezvolte soluții integrate la 
provocările urbane comune, prin crearea de rețele, învățarea din experiențele celuilalt, învățarea 
lecțiilor existente și identificarea bunelor practici pentru îmbunătățirea politicilor urbane. 
URBACT promovează schimburile și învățarea între orașe, folosește fondurile structurale 
europene pentru a-și atinge obiectivele și nu finanțează investiții fizice.  
 
După cum se precizează în Programul Operațional, URBACT III are următoarele obiective 
specifice:  

 îmbunătățirea capacităților orașelor de a gestiona politicile și practicile urbane durabile într-un 
mod integrat și participativ; 

 îmbunătățirea planificării durabile strategice urbane și a planurilor de acțiune în orașe; 

 îmbunătățirea implementării strategiilor urbane durabile și a planurilor de acțiune în orașe; 

 creșterea accesului la cunoștințele tematice URBACT și împărtășirea know-how-ului cu privire la 
dezvoltarea urbană durabilă pentru practicanții și factorii de decizie de la toate nivelurile (UE, 
național, regional și local). 
 
Există 3 tipuri diferite de rețele (pentru mai multe detalii, consultați manualul de instrucțiuni al 
programului): 

 Rețele de planificare a acțiunilor, 

 Rețele de implementare, 

 Rețele de transfer. 
Accentul acestei cereri speciale este pus pe “Rețelele de planificare a acțiunii”. 
 
Prin schimburi și învățare cu colegii europeni, orașele pot dezvolta și testa soluții pentru 
provocarea pe care au identificat-o. Utilizând metoda URBACT de schimb transnațional, abordare 

 
Informații suplimentare: 
 
- Aplicaţia pentru prima 
fază poate fi depusă doar 
online, prin utilizarea 
sistemului Synergie- 
CTE. 
 
- Nu există o limită a 
dimensiunii populației 
pentru orașele care doresc 
să participe la activitățile 
URBACT. Orașele fără 
experiență anterioară 
URBACT sunt invitate în 
mod special să aplice. 
 
- Această cerere de 
propuneri pentru rețelele 
de planificare de acțiune 
urmărește să asigure o 
acoperire puternică a 
obiectivelor tematice ale 
politicii de coeziune. 
Propunerile noi ar trebui să 
demonstreze o valoare 
adăugată în comparație cu 
rețelele deja finanțate. 
Detalii complete privind 
subiectele abordate în 
cadrul fiecărei rețele 

Scurtă descriere și obiective: 

http://www.uncjr.ro/
http://urbact.eu/sites/default/files/pm_v9_ready_for_the_apn_call.pdf
http://urbact.eu/files/practical-guide-synergie-application-call-proposals-action-planning-networks
http://urbact.eu/files/practical-guide-synergie-application-call-proposals-action-planning-networks
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participativă și co-creare, orașele vor elabora planuri de acțiune integrate puternice la nivel local 
pentru a include acțiuni concrete, pentru a face față provocării identificate. 
 
Obiectivul principal al rețelelor de planificare a acțiunii este de a îmbunătăți capacitatea orașelor 
de a gestiona politicile urbane durabile și, mai precis, de a îmbunătăți capacitatea orașelor 
europene de a elabora planuri integrate de acțiune urbană. Rețele de acest gen reunesc până la 
10 parteneri din diferite țări europene pentru a împărtăși experiența și pentru a învăța unul de 
celălalt. Partenerii vor elabora un Plan Integrat de Acțiune și vor avea posibilitatea de a testa 
câteva soluții la scară mică în orașele lor. Această activitate se realizează în colaborare cu părți 
interesate de la nivel local și prin cooperarea în parteneriate locale și transnaționale. 
 
 
 
 
Textul oficial al cererii, respectiv documentaţia conexă: 
 http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open 
 
Un seminar de informare va avea loc la București la 12-13 februarie a.c. Detalii despre cerere și 
ziua de informare din România: 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  
Ancuța Maria CIRSTEA Ancuta.Cirstea@mdrap.ro  
http://urbact.eu/urbact-in-romania  
 
 
 
 
Inițiativa este gestionată de un Secretariat Comun Permanent situat în Franța 
20 Avenue de Ségur 
Tel: + 33 1 85 58 61 87 
75007 Paris 
Contact pentru detalii privind aceasta cerere de propuneri de proiecte: apn@urbact.eu  
 
 

existente pot fi găsite pe 
site-ul URBACT: 
http://urbact.eu/all-
networks  
 
- Rețelele vor funcționa și 
implementa activitățile 
propuse pe o durată totală 
de 30 de luni, structurată în 
2 faze: 
Faza 1: o perioadă de 6 
luni dedicată dezvoltării 
unor activități detaliate de 
către rețea; 
Faza 2: o perioadă de 24 
de luni dedicată 
implementării activităților 
propuse de rețea. 
 
- Comisia recomandă 
utilizarea limbii engleze. 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open
mailto:Ancuta.Cirstea@mdrap.ro
http://urbact.eu/urbact-in-romania
mailto:apn@urbact.eu
http://urbact.eu/all-networks
http://urbact.eu/all-networks

