
Comunicare UNCJR   Fişa redactată de către  
www.uncjr.ro                  Biroul de Reprezentare de la Bruxelles 

  

 

 

BUGET TOTAL 

ESTIMAT 
TERMEN-LIMITA PENTRU 

DEPUNEREA 

APLICAȚIILOR 

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

  
2.470.000 €; 

80% cofinanțare 
 

 
31 octombrie 2018  

(ora 16:00 la Bruxelles 
pentru aplicația depusă 

personal) 

  
autorități competente responsabile cu planificarea 
spațială maritimă, organizații internaționale, 
regionale sau interguvernamentale, inclusiv 
convențiile maritime regionale relevante (de 
exemplu, OSPAR, Comisia pentru Marea Neagră, 
Cooperarea economică la Marea Neagră, ICES, 
printre altele), autorități publice locale, regionale și 
naționale, universități, clustere maritime, centre de 
cercetare, asociații, etc.  

 
zonele geografice acoperite de 
prezentul apel includ Oceanul 
Atlantic, Marea Neagră și Marea 
Mediterană. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una dintre provocări actuale ale zonelor de coastă este cea legată de cererea sporită pentru 
spațiul maritim. Nevoile concurente sunt diverse - cele ale instalațiilor de energie 
regenerabilă, pentru explorarea și exploatarea petrolului și a gazelor, transportul maritim și 
pescuitul, conservarea ecosistemelor și a biodiversității (ariile protejate marine), extracția 
materiilor prime, turismul, instalațiile de acvacultură și patrimoniul cultural subacvatic, 
precum și presiunile multiple asupra resurselor costiere de către o populație în creștere - și 
necesită o abordare integrată de planificare și gestionare.  
 
Planificarea spațială maritimă (MSP - Maritime Spatial Planning)) este descrisă ca un proces 
de analiză și organizare a activităților umane în spațiul maritim și marin pentru a atinge 
obiective ecologice, economice și sociale specifice.  
 
Obiectivul general al prezentei cereri de propuneri este de a sprijini instituirea și punerea în 
aplicare a Planurilor spațiale maritime în conformitate cu Directiva UE privind MSP. 
 
Obiectivele specifice ale acestei solicitări sunt: 

- să sprijine acțiunile concrete din statele membre care contribuie la consolidarea 
capacității de punere în aplicare a directivei și 

- să ofere sprijin pentru instituirea unor mecanisme de durată pentru cooperarea 
transfrontalieră privind MSP. 
 

 
 

 Priorități: 
 

- susținerea activităṭii autorităților competente și/sau a organismelor interministeriale 

 
Informații suplimentare: 
 
- Startul acțiunilor proiectului: 
martie – aprilie 2019. 
 
- Aplicațiile pot fi depuse în oricare 
limbă oficială a UE, se preferă 
engleza pentru accelerarea 
evaluării. 
 
- Perioada de implementare nu 
trebuie să depășeașcă 24 de luni. 
 
- Consorțiul trebuie să fie format 
din parteneri din cel puțin 2 state 
eligibile. 
 
- EASME va finanța 2-3 proiecte. 
 
- Bugetul ar putea să fie mărit cu 
max. 20%. 
 
 
 
 

PROGRAM: FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME (FEPAM) – PROGRAMUL DE LUCRU AL CE PENTRU 2018 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: „PROIECTE PRIVIND PLANIFICAREA SPAȚIALĂ MARITIMĂ″ 

REFERINȚĂ: EASME/EMFF/2018/1.2.1.5 
DOMENII: dezvoltare locală, cooperare interregională și transfrontalieră, utilizarea durabilă a resurselor, etc. 

Context ṣi obiective:  

Priorități și tipuri de acțiuni: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0089&from=EN
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responsabile cu elaborarea și punerea în aplicare a Planurilor spațiale maritime; 
- utilizarea unei metode bazate pe scenarii care ar trebui să permită identificarea și 

evaluarea viitoarelor posibile utilizări, nevoi și opțiuni de dezvoltare spațială 
maritimă. O astfel de activitate ar trebui să contribuie la stabilirea unor planuri 
spațiale maritime; 

- dacă este cazul, sprijinirea dezvoltării cooperării transfrontaliere în ceea ce privește 
MSP cu țările terțe vecine; 

- sprijinirea aplicării coerente a unei abordări ecosistemice și integrarea interacțiunilor 
terestre-maritime; 

- asigurarea unui angajament efectiv și a participării părților interesate în proiectarea 
și punerea în aplicare a proceselor MSP; 

- elaborarea, revizuirea și/sau implementarea unui cadru de monitorizare și evaluare 
conceput pentru a asigura utilizarea eficientă și durabilă a spațiilor maritime; 

- utilizarea celor mai bune date disponibile și încurajarea schimbului de informații. 
 

Printre acțiunile sprijinite: 
În toate cazurile, activitățile propuse trebuie: 
1. să fie în concordanță cu procesele MSP naționale în curs de desfășurare. Propunerile 
trebuie să prezinte acțiuni concrete pentru a sprijini procesele MSP naționale și pentru a 
demonstra valoarea lor adăugată; 
2. ori de câte ori este relevant, să fie luate în considerare diferitele stadii de progres ale MSP 
în statele membre implicate în zona selectată. Acțiunile propuse trebuie să fie adaptate pentru 
a răspunde problemelor și necesităților specifice legate de stadiul specific al progresului în 
MSP; 
3. să fie construite pe experiențe din proiectele MSP anterioare, să promoveze bunele practici 
ale MSP în bazinele maritime/zonele marine vizate și, acolo unde este posibil, să utilizeze 
mecanismele și structurile de guvernanță existente. 
 
3 componente principale se disting, după cum urmează: 
Componenta 1: solicitanții sunt invitați să selecteze rezultatele și activitățile care răspund cel 
mai bine nevoilor bazinului marin selectat / regiunii marine. 
Componentele 2 și 3: toate realizările și activitățile sunt obligatorii deoarece finalizarea lor este 
considerată indispensabilă pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului apel. 

 
 
 
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects  
 
 
 
 
Agenția Executivă pentru IMM-uri – EASME 
Unitatea A3 - EMFF 
Place Charles Rogier, 16 
Bruxelles 
Adresă de contact pentru detalii și întrebări: EASME-EMFFcalls@ec.europa.eu (nu mai 
târziu de 23 octombrie a.c., cu precizarea că informaṭiile solicitate se referă la “2018/1.2.1.5-
Maritime Spatial Planning (MSP) Projects)”.  
 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/easme/en/maritime-spatial-planning-msp-projects
mailto:EASME-EMFFcalls@ec.europa.eu
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Adresa pentru depunerea aplicației personal: 
European Commission 
EASME 
Mail Service 
Ref. EASME/EMFF/2018/1.2.1.5 
Avenue du Bourget 1 
B-1140 Brussels 
 

 

http://www.uncjr.ro/

