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CEA DE-A 4-A CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE A PROGRAMULUI (ultima din actuala perioadă de finanțare)

PROGRAM: INTERREG EUROPE (2014-2020)
Referinta: Domenii: cercetare, inovare, mediu/economie circulară, competitivitate, cooperare și rețele, dezvoltare locală, etc.
BUGET TOTAL/SUMĂ ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENUL LIMITĂ DE
DEPUNERE A APLICAṬIEI

73.700.000€
85% din totalul costurilor eligibile
pentru autoritățile și organismele
publice din cele 28 state membre;
75% pentru entitățile private nonprofit din statele membre ale UE

22 iunie 2018
(ora 12:00 la Paris)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

autorități publice (locale, regionale,
naționale), organisme/entități publice,
entități private non-profit (acestea nu
pot avea rolul de coordonator al
proiectului)

Axe prioritare și obiective:
Programul INTERREG Europe este cofinanțat prin FEDR.
Aceasta este o cerere de propuneri de proiecte de cooperare interregională.

UE, Norvegia,
Elveția

Informaṭii
suplimentare:

 Mai multe noutăți
sunt anunțate pentru
această cerere, detalii
Programul de cooperare interregională pune un accent deosebit pe crearea de rețele, in nota de informare
schimbul și transferul de experiențe, scopul fiind acela de a găsi soluții la problemele locale privind cel de-al 4-lea
detectate.
apel INTERREG
În comparație, programele transnaționale și transfrontaliere sunt mai orientate spre Europa.
implementare.
Programele de cooperare interregională nu pot fi folosite ca un substitut pentru finanțarea  Detalii privind axele
politicilor locale, regionale sau naționale (principiul adiționalității). Este rolul instrumentelor de prioritare și exemple de
politică locală sau regională respective să integreze și să pună în aplicare lecțiile învățate din posibile proiecte pot fi
cooperarea interregională.
găsite în manualul
cererii la secțiunea 2.5.
4 axe prioritare sunt prevăzute pentru acest program:
1. Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării (corespunde Obiectivului
 Până în prezent, au
Tematic 1 al FEDR),
fost aprobate spre co2. Creșterea competitivității IMM-urilor (corespunde Obiectivului Tematic 3 al FEDR),
finanțare 184 de
3. Sprijinirea trecerii spre o economie cu emisii reduse de carbon (corespunde
proiecte.
Obiectivului Tematic 4 al FEDR),
4. Protecția mediului și promovarea eficacității resurselor (corespunde Obiectivului
 Bugetul disponibil pe
Tematic 6 al FEDR).
axe prioritare după cel
Fiecare axă prioritară are propriile obiective. Detalii în manualul programului.
de-al treilea apel (în
EUR): axa 1: 8,7
Cea de-a patra cerere de propuneri abordează în continuare una dintre axele de mai sus, dar milioane; axa 2: 18
propunerile trebuie să demonstreze modul în care diferă de (și pot completa) numeroasele milioane; axa 3: 26
proiecte deja aprobate în anii trecuți. Pe de altă parte, aspecte importante, cum ar fi energia milioane; axa 4: 21
regenerabilă, calitatea apei sau gestionarea deșeurilor, sunt încă subreprezentate printre milioane.
proiectele aprobate.
 Consorțiile trebuie să
Obiectivele operaționale valabile pentru toate axele prioritare sunt următoarele:
fie compuse din
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1. facilitarea învățării continue în ceea ce priveṣte politicile actuale la nivelul UE și
valorificarea practicilor între actorii cu relevanță regională în vederea consolidării politicilor
regionale și, în special, punerea în aplicare a programelor de investiții pentru creștere
economică și locuri de muncă, în cazul în care este relevant, a Cooperării Teritoriale
Europene;
2. sprijinirea schimbului de experiență și de practici în rândul actorilor de interes regional, cu
scopul de a integra și implementa lecțiile învățate din cooperare prin intermediul
instrumentelor de politici regionale, în special prin programele lor de investiții pentru creștere
economică și locuri de muncă și, în cazul în care este relevant, a Cooperării Teritoriale
Europene.

parteneri din cel puțin 3
state diferite din care
cel puțin 2 state
membre ale UE.

 Entitățile elvețiene
nu pot fi coordonatori ai
proiectelor, pentru
detalii despre gradul de
cofinanṭare a
partenerilor elvețieni,
trebuie contactat
În susținerea primului obiectiv operațional al facilitării învățării politicilor UE în curs de Punctul de Contact
desfășurare și valorificarea bunelor practici sunt create "platforme de învățare a politicilor" Interreg Europe din
pentru diverse domenii tematice. Aceste platforme vor fi active pe toată durata programului, Elveția.
pentru a asigura, în mod regulat, servicii și sprijin pentru regiunile Europei, cu misiunea de a
informa și de a spori definirea și punerea în aplicare a politicilor acestor regiuni, în primul rând  Sistemul online de
programele lor pentru creştere și locuri de muncă și de cooperare teritorială europeană.
aplicare este disponibil
la adresa
http://www.iolf.eu,
Fazele proiectului:
aplicațiile trebuind să
fie doar în engleză,
Proiectele sunt împărțite în două faze (proiectele aprobate prin această cerere trebuie să fie
limba de lucru a
finaizate cel târziu în 2023):
secretariatului
european.
A. Faza 1 (1-3 ani) – învățare interregională - este dedicată schimbului de experiențe și
pregătirii pentru punerea în aplicare a lecțiilor învățate din cooperare, prin dezvoltarea de
 Partenerii din
planuri de acțiune (la sfârṣitul fazei).
Norvegia și Elveția nu
sunt eligibile să
primească fonduri
Acțiunile finanțate:
- schimburi de experiență,
FEDR, dar pot
- comunicare și diseminare,
beneficia de
- management și coordonare.
cofinanțare din
fondurile lor naționale
B. Faza 2 (un an – diferit de cererile anterioare când erau prevăzuți 2 ani !!) - monitorizarea
care privesc
dezvoltarea regională
punerii în aplicare a planului de acțiune. Dacă este necesar, proiecte pilot pot fi, de
asemenea, testate în timpul acestei faze.
ṣi cooperarea
interregională.
Acțiunile finanțate:
- monitorizarea punerii în aplicare a planului de acțiune,
 În toate axele
- comunicare și diseminare,
prioritare ale
- management și coordonare.
programului regiunile
implicate în proiecte
menite să
Sursă de informare şi documentație:
îmbunătățească
programele privind
http://www.interregeurope.eu/
fondurile structurale
trebuie să explice dacă
proiectul de cooperare
se conectează cu
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Instituție responsabilă:
Regiunea Nord Pas de Calais (Franța) prin
Secretariatul Tehnic Comun al Comisiei Europene
Les Arcuriales – intrarea D, etaj 5
45 rue de Tournai
59000 Lille
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
e-mail pentru informații suplimentare: projects@interregeurope.eu

strategiile lor de
specializare inteligentă.
 Potrivit experienței
acumulate în timpul
derulării Interreg IVC,
un parteneriat format
din 5 până la 10
parteneri pare a fi cea
mai propice configurare
a unui consorțiu.

 Implementarea
proiectului poate
Punctul Național de Contact pentru România (conform informațiilor Secretariatului Tehnic al
începe cât de curând
Programului http://www.interregeurope.eu/in-my-country/ ):
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, prin Direcția este posibil după
primirea acordului de
Programe de Cooperare Teritorială Europeană.
co-finanțare, în 2019.
Contact: dl. Tudor Guset
+40372111369
detalii https://www.interregeurope.eu/in-my-country/romania/

