Comunicare UNCJR
www.uncjr.ro

Fişă redactată de către
Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Titlul: CERERE 2018 PENTRU PROIECTE DE PREVENIRE ṢI PREGĂTIRE ÎN PROTECṬIA CIVILĂ ṢI POLUAREA MARINĂ
Program: MECANISMUL DE PROTECṬIE CIVILĂ AL UNIUNII (UCPM – ACRONIM ÎN ENGLEZĂ)
Referinta: UCPM-2018-PP-AG
Domenii: gestiune publică, formare și cooperare, mediu, informare și comunicare, etc.
BUGET DISPONIBIL
COMUNICAT

TERMENUL-LIMITĂ
PENTRU DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

BENEFICIARI

8.400.000 €
rata de cofinanțare
este de 75%;
se acordă maximum
800.000€/proiect

25 aprilie 2018
(ora 17:00 la
Bruxelles)

entități private, publice și
organizații internaționale;
administrațiile publice
locale și judeṭene sunt
direct eligibile

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE, Norvegia, Islanda,
Macedonia, Muntenegru, Serbia, Turcia, țări
IPA II care nu participă la Mecanism, țări ale
politicii de vecinătate (PEV) - detalii în textul
oficial al cererii

Obiective:
Prezenta cerere de propuneri va contribui la finanțarea activităților care vizează o
cooperare mai strânsă în prevenirea, pregătirea și sensibilizarea în domeniul protecției
civile și al poluării marine. Acesta acoperă orice tip de dezastru (inundații, cutremure,
incendii, pandemii, etc.)
Cadrul legal pentru această cerere este decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 pentru instituirea Mecanismului de
Protecție Civilă al Uniunii și a normelor sale de aplicare (C (2014) 7489 final).
Decizia precizează că „rolul autorităților regionale și locale în managementul
dezastrelor este de mare importanță. Prin urmare, autoritățile regionale și locale trebuie
să fie implicate în mod adecvat în activitățile realizate în temeiul prezentei decizii, în
conformitate cu structurile naționale ale statelor membre”.
În cadrul prezentei cereri de finanțare, banii pot fi acordați proiectelor din 2 domenii de
politică distincte: PREVENIREA și PREGĂTIREA, fiecare având obiective și priorități
specifice, dar și un bugetul separat disponibil.
Obiective specifice ale programului:
- crearea celei mai bune baze pentru pregătirea intervențiilor de urgență,
- sensibilizarea opiniei generale față de problemele de apărare civilă, poluare marină
și de voluntariat,
- sprijinirea eforturilor statelor participante de a proteja cetățenii,
- schimbul de informații și bune practici.
Provocări specifice și priorități:
Proiectele pot fi finanțate din două posturi bugetare distincte, bugetul intern și cel
extern.
Fondurile postului bugetar intern pot fi alocate doar dacă proiectele au ca beneficiari
statele membre participante la Mecanism‚ menționate în cerere), iar fondurile postului

Informații suplimentare:
 Aplicațiile trebuie depuse
online utilizându-se Sistemul
Electronic al programului
„Orizont 2020”/Portalul
Participanṭilor.
 Durata maximă a
implementării: 24 de luni.
Acṭiunile trebuie să înceapă
după 1 ianuarie 2019.
 Aplicațiile pot fi depuse în
oricare limbă oficială a UE,
dar, pentru facilitatea
evaluării, limba engleză este
preferată.
 Proiectele depuse pentru
bugetul intern trebuie să aibe
minimum 3 parteneri din
diferite state participante la
Mecanism și/sau organizații
internaționale.
 Proiectele depuse pentru
bugetul extern trebuie să
implice minimum 3 țări, din
care cel puțin o entitate dintro țară IPA II neparticipantă la
Mecanism sau a PEV și din
cel puțin 2 alte state
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bugetar extern pot fi alocate pentru proiecte ce se adresează nevoilor din țările aflate în participante/
procesul de extindere și țările politicii europene de vecinătate – PEV (țările terțe organizație internațională.
eligibile), dar cu relevanță pentru UE.
 Pentru proiectele pe
A. PREVENIRE: 2.800.000€ buget intern și 1.400.000€ buget extern
poluare marină, aplicantul
trebuie să notifice autoritatea
Provocări specifice:
națională competentă,
respectiv, pentru România,
- Sprijinirea și completarea eforturilor depuse de statele membre în domeniul prevenirii Prefectura Constanța –
dezastrelor, cu accent pe domeniile în care cooperarea oferă valoare adăugată și Autoritatea Navală Română.
completează cadrele/instrumentele de cooperare existente furnizate de strategiile
macroregionale relevante ale UE,
 Proiectele ar trebui să fie
- Sprijinirea beneficiarilor IPA II și a țărilor din cadrul politicii europene de vecinătate în complementare și ar trebui să
domeniul prevenirii dezastrelor și îmbunătățirea cooperării acestora cu Mecanismul și analizeze realizările
cu statele sale participante.
activităților relevante
întreprinse deja la nivel
*Proiectele trebuie să contribuie la punerea în aplicare a cadrului internațional Sendai european prin intermediul
pentru reducerea riscului de dezastre și la sprijinirea Centrului de cunoștințe al CE fondurilor Uniunii. Verificați
privind gestiunea riscului de dezastre.
baza de date a proiectelor de
prevenire și pregătire:
Tipuri de proiecte/ priorități:
http://ec.europa.eu/echo/fundi
ng-evaluations/financing-civil1. Proiecte care promovează legătura dintre evaluările riscurilor multiple, incluzând protection-europe/selectedschimbările climatice, evaluările capacităților de gestionare a riscurilor și projects_en
managementul riscului, pregătirea și planificarea răspunsului;
2. Proiecte care sprijină elaborarea strategiilor de reducere a riscului de dezastre,  Cadrul internațional
ținând seama de adaptarea la schimbările climatice;
Sendai 2015-2030 este
3. Proiecte de susținere a gradului de conștientizare a riscurilor și de comunicare a primul mare acord post 2015
riscurilor cu accent pe regiunile de frontieră, pe dimensiuni transfrontaliere și regionale. al Agendei pentru dezvoltare
(Națiunile Unite), are 7 linii de
B. PREGĂTIRE: 2.800.000€ buget intern și 1.400.000€ buget extern
acțiune și 4 priorități.
Obiective/provocări specifice:
- Îmbunătățirea pregătirii mecanismului Uniunii de protecție civilă pentru a răspunde
riscurilor dezastrelor;
- Îmbunătățirea cunoștințelor privind pregătirea efectivă și prin intermediul Centrului de
cunoștințe al CE privind gestionarea riscului de dezastre;
- Dezvoltarea cooperării între țări în ceea ce privește provocările în domeniul protecției
civile și/sau al poluării marine și creṣterea conștientizării profesioniștilor și a
voluntarilor;
- Completarea cadrelor/instrumentelor de cooperare existente furnizate de strategiile
macroregionale relevante ale UE;
- Sprijinirea unui parteneriat mai strâns între mecanismul Uniunii de protecție civilă și
beneficiarii IPA II care nu participă la Mecanismul european de protecție din cadrul
Politicii Europene de Vecinătate.
Priorități/tipuri de proiecte:
- acțiuni menite să sporească gradul de pregătire al țărilor în vederea primirii asistenței
internaționale în contextul orientărilor UE privind sprijinirea țărilor gazdă;
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- acțiuni de îmbunătățire a cooperării transfrontaliere și macroregionale în ceea ce
privește pregătirea în caz de dezastre, inclusiv consolidarea sprijinului acordat statelor
participante la sensibilizarea, informarea publică (de exemplu, conștientizarea
riscurilor), diseminarea cunoștințelor și educația (de exemplu, rezistența individuală);
- consolidarea cooperării dintre actorii din domeniul protecției civile și al ajutorului
umanitar;
- alte acțiuni decât cele de certificare și adaptare.
* țările IPA II care nu participă, în general, la Mecanism, dar sunt eligibile la această
cerere: Albania, Kosovo, Bosnia și Herțegovina
** țările vecine participante: Moldova, Ucraina, Armenia, Belarus, Georgia, Azerbaidjan,
Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina și Tunisia
Sursă de informare şi documentație:
Textul oficial al cererii și informații detaliate:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/uc
pm-2018-pp-ag.html
Ghidul beneficiarului:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/ucpm/guide/pse/ucpm
-guide-applicants-prevention-18_en.pdf
Programul de lucru al CE pentru 2018:
https://ec.europa.eu/echo/sites/echo-site/files/work_programme_2018.pdf
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția generală pentru protecție civilă europeană și operații de ajutor umanitar
(ECHO)
Direcția ECHO A – Managementul de urgență
Unitatea 4 – Politica de Protecție Civilă
1049 Bruxelles
BELGIA
Punctele Naționale de Contact pentru protecție civilă:
http://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/vademecum/menu/5.html#nataut
e-mail pentru detalii/întrebări privind această cerere: ECHO-CP-P&P@ec.europa.eu
probleme IT la depunerea aplicației:
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html

