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BUGET TOTAL 

ESTIMAT 
TERMEN-LIMITĂ PENTRU 

SOLICITAREA COFINANṬĂRII 
CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI 

  
5.000.000 € 

cofinanțare între 
250.000 și 

1.000.000€; 
maximum 90%  

 
19 martie 2019 

(ora 17.00 la Bruxelles) 

  
autorități publice de la nivel local, regional și 

național, entități private, ONG-uri; entitățile private 
orientate spre profit nu pot participa la proiect 

decât în parteneriat cu o autoritate publică   

 
statele membre ale UE 
participante la fond (toate 
țările UE, excepție Marea 
Britanie și Danemarca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Strategia de securitate internă a Uniunii Europene, adoptată de Consiliu în februarie 2010, instituie 
o agendă comună pentru abordarea provocărilor comune de securitate și identifică următoarele 
obiective strategice relevante pentru perioada 2010-2014: prevenirea terorismului și abordarea 
radicalizării și a recrutării, pentru a spori nivelul de securitate al cetățenilor și al companiilor în 
spațiul cibernetic și rezistența Europei în fața crizelor și dezastrelor. Pentru a promova punerea în 
aplicare a Strategiei de securitate internă și pentru a se asigura că aceasta devine o realitate 
operațională, a fost înființat Fondul pentru securitate internă.  
 
Prezenta cerere de propuneri vizează finanțarea proiectelor de prevenire și a celor pentru 
combaterea radicalizării care duce la extremismul violent.  
 
Proiectele depuse în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să se adreseze cel puțin uneia 
dintre următoarele priorități: 
1. îmbunătățirea angajamentului comunității (incluzând actorii informali dacă este posibil) și 
cooperarea multi-agenție/instituțională pentru prevenirea și combaterea radicalizării care conduce 
la extremismul violent; 
2. sprijinirea actorilor locali, inclusiv a organizațiilor nonprofit, prin consolidarea cunoștințelor și 
capacităților lor de prevenire și combatere a radicalizării. Având în vedere vulnerabilitățile 
deosebite ale copiilor și tinerilor, sprijinirea actorilor locali care se adresează și acestor grupuri ar fi 
deosebit de binevenită. 
 
 
 
 
Următoarele tipuri de activități sunt eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri: 
 
a) activitățile care promovează crearea de rețele, parteneriatele public-privat, încrederea 
reciprocă, înțelegerea și învățarea, identificarea și diseminarea bunelor practici și a abordărilor 
inovatoare la nivelul Uniunii, programe de formare și de schimb, precum și organizarea de 
seminarii și ateliere; 
b) activitățile de sensibilizare a părților interesate și a publicului larg cu privire la politicile și 

 
Informații suplimentare: 
 
- Baza legală a prezentei 
cereri:  
Regulamentul (UE) nr. 
513/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
16 aprilie 2014 de instituire, 
în cadrul Fondului pentru 
securitate internă, a 
instrumentului de sprijin 
financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și 
combaterea criminalității și 
gestionarea crizelor și de 
abrogare a Deciziei 
2007/125/JAI a Consiliului. 
 
și  
 
Regulamentul (UE) nr. 
514/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 
16 aprilie 2014 de stabilire a 
dispozițiilor generale privind 
Fondul pentru azil, migrație 
și integrare, precum și 
instrumentul de sprijin 
financiar pentru cooperarea 
polițienească, prevenirea și 
combaterea criminalității și 
gestionarea crizelolor. 

 
- Startul acțiunilor: a doua 

PROGRAM: FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ – COOPERARE POLIȚIENEASCĂ 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE 2018 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA RADICALIZĂRII VIOLENTE 

REFERINȚĂ: ISFP-2018-AG-CT-RAD 

DOMENII: comunicare, informare, afaceri sociale, dezvoltare locală, securitate, responsabilizarea comunităților locale, etc. 

Obiectiv general și priorități:  

Activități eligibile: 
: 

http://www.uncjr.ro/
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prioritățile Uniunii enumerate la punctul 2 al cererii (vezi prioritățile de mai sus), inclusiv 
organizarea de evenimente precum conferințe, seminarii, dezbateri, ateliere de lucru și facilitarea 
unei mai bune diseminări și conștientizări a politicilor și acțiunilor relevante la nivel național; 
c) dezvoltarea și difuzarea de noi metode și/sau implementarea de noi tehnologii cu potențial de 
transferabilitate semnificativă către alte state membre, în special activitățile care vizează testarea 
și validarea rezultatului proiectelor de cercetare finanțate de Uniune; 
d) dezvoltarea și/sau punerea în aplicare a unor instrumente de educare sau formare, cum ar fi 
materialele e-learning, spre exemplu; 
e) expunerea lecțiilor învățate și a bunelor practici care să fie transmise în mod activ în cadrul 
RAN (Radicalisation Awareness Network) - Rețelei europene privind conștientizarea radicalizării; 
f) gestionarea proiectului și evaluarea activităților. 
 
 
 

Textul cererii și documente conexe:  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/isfp-call-fiche-2018-ag-
ct-rad_en.pdf  
 
Alte informații și documente: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=n
ull;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=311018
11;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false  
 
 
 
Comisia Europeană 
Direcția generală Afaceri Interne și Migrație, Bruxelles, Belgia 
 
Adresă de contact pentru detalii și întrebări privind această cerere (cu cel mult 7 zile înainte de 
termenul-limită): home-isf@ec.europa.eu  
 
Contact pentru probleme IT legate de înregistrarea aplicației: 
http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.html  
 

jumătate a anului 2019. 
 
- Aplicațiile trebuie să fie 
depuse prin sistemul 
electronic de transmitere al 
„Portalului participanților” 
inițial elaborat pentru 
programele de cercetare 
"Orizont 2020".  
 
- 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 format 
din cel puțin 3 parteneri din 3 
state membre ale UE 
participante la fond.  
 
- Partenerii consorțiului pot 
depune mai multe aplicații și 
pot participa la mai multe 
aplicații.   
 
 
 
 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
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