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CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: „ACȚIUNE DE ÎNFRĂȚIRE A ORAṢELOR ÎNTRE TURCIA ṢI SCHEMA DE AJUTOR FINANCIAR A UE”
PROGRAM: „IAP – INSTRUMENTUL PENTRU ASISTENȚA DE PREADERARE” 2014-2020
REFERINȚĂ: TR/2014/DG/01/A1-02
DOMENII: cooperare la nivel local, dezvoltare locală și gestiune publică, guvernanță, etc.
BUGET
DISPONIBIL

DATA LIMITĂ DE
DEPUNERE

2.600.000€
între 50% și
90%
cofinanțare

9 martie 2018
doar pentru o
notă succintă
(orele 17:00 la
Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

Pentru a fi eligibil, solicitantul principal trebuie să fie: o persoană
juridică sau/și nonprofit, stabilită într-un stat membru al Uniunii
Europene, în Turcia sau într-o țară eligibilă în conformitate cu
Regulamentul IAP și
• să fie o administrație locală din Turcia (municipalitate,
administrație provincială specială, uniune a altor municipalități
decât Uniunea Municipalităților din Turcia, districte, etc.);
• să fie o autoritate locală din statele membre ale UE sau dintr-o
țară eligibilă în conformitate cu Regulamentul IAP.
Mai pot participa ca beneficiari: universități, federații, asociații,
camere de comerț, agenții de dezvoltare, etc.

Context, obiective generale și specifice:

ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI

state membre ale UE și
Turcia; țări eligibile în
conformitate cu
Regulamentul IAP

Informații suplimentare:

Turcia este o țară candidată la aderare la UE începând cu 1999, iar negocierile au fost deschise la
3 octombrie 2005. În ultimul deceniu, s-a înregistrat un efort susținut în administrația centrală în
vederea îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga și a acquis-ului comunitar. Pe lângă nivelul central,
măsurile luate de instituții la nivel local sunt, de asemenea, importante pentru a îndeplini
standardele UE. Potrivit Consiliului Municipalităților și Regiunilor din Europa (CEMR), „peste 60%
din deciziile luate la nivel european au un impact direct asupra municipalităților, provinciilor și
regiunilor". Prin urmare, administrațiile locale au un rol important în ceea ce privește punerea în
aplicare a acquis-ului comunitar la nivel local în Turcia.

- Această schemă de
finanțare este cofinanțată
de UE și de Republica
Turcia în cadrul
Programului anual de
acțiune pentru Turcia
pentru anul 2014 în cadrul
Instrumentului de asistență
pentru preaderare (IAP II).

Pe lângă schimbările și provocările legale și instituționale la nivel local, este important ca
administrațiile locale din Turcia să respecte modul în care standardele și politicile UE sunt puse în
aplicare în statele membre ale UE și să transfere, respectiv să adopte bunele practici. În acest
scop, administrațiile locale din Turcia au lansat relații de înfrățire a orașelor cu omologii lor din
statele membre ale UE.

- Proiectele se
implementează pe o
perioadă de minimum 9 și
maximum 12 luni.

Obiectivul general al fondurilor: Îmbunătățirea capacității administrative și de implementare a
Turciei la nivel local.

- Propunerile trebuie
redactate în engleză.

Principalii beneficiari: autoritățile și administraṭii locale

- Toate proiectele trebuie
să răspundă obiectivului
specific al prezentei cereri
de propuneri.

Obiectivul specific al prezentei cereri de propuneri este de a crea structuri durabile pentru
stimularea schimburilor între administrațiile locale din Turcia și autoritățile locale din statele
membre ale UE în domenii relevante pentru aderarea la UE prin acțiuni de înfrățire între orașe.
Priorități - Proiectul propus ar trebui să se încadreze într-unul sau în ambele domenii prioritare
menționate mai jos:

- Orice subvenție solicitată
în cadrul prezentei cereri
de propuneri trebuie să se
încadreze între
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1. să dezvolte și/sau să consolideze relațiile de înfrățire a orașelor între autoritățile locale și
administrațiile din Turcia și din statele membre ale UE;
2. consolidarea rolului administrațiilor/autorităților locale în integrarea europeană a Turciei și în
relațiile UE-Turcia, în conformitate cu capitolele acquis-ului comunitar și/sau Obiectivele de
dezvoltare durabilă ale ONU și/sau prioritățile CEMR.
Printre acțiunile finanțate, în cadrul priorităților menționate:
Prioritatea 1:
- acțiuni care contribuie/crează relații durabile între administrațiile locale din Turcia și autoritățile
locale din statele membre ale UE, ONG-uri și cetățeni;
- acțiuni de creare de rețele și platforme pentru schimbul de bune practici;
- acțiuni de îmbunătățire a metodologiei și practicilor de înfrățire între orașe;
- acțiuni de promovare a cooperării tehnice și a schimbului de bune practici în domeniile legate de
acquis-ul UE;
- acțiuni care au în vedere o platformă pentru încurajarea și facilitarea activităților de înfrățire între
orașe.
Prioritatea 2:
- acțiuni care subliniază importanța administrațiilor/autorităților locale în procesul UE;
- acțiuni privind dezvoltarea capacităților la nivel local în implementarea acquis-ului UE și/sau
prioritățile CEMR;
- acțiuni de asigurare a parteneriatului, inclusiv a cooperării dintre CSO-uri, instituțiile publice și
participarea cetățenilor, la procedurile de luare a deciziilor la nivel local în vederea punerii în
aplicare a acquis-ului UE;
- acțiuni de îmbunătățire a capacității de pregătire și implementare a proiectelor la nivel local;
- acțiuni care pun accentul pe nevoile viitoare ale administrației/autorităților locale;
- acțiuni privind tehnologiile inovatoare pentru planificarea, proiectarea, furnizarea și exploatarea
serviciilor inteligente și reziliente;
- acțiuni care conduc la elaborarea unor politici și/sau soluții inovatoare pentru provocările
cetățenilor în viața de zi cu zi;
- acțiuni care duc la creșterea competitivității globale a administrațiilor/autorităților locale prin
abordări inovatoare;
- acțiuni legate de noile modele de angajament care implică participarea civică și incluziunea
socială;
- acțiuni privind elaborarea de recomandări politice referitoare la impactul acquis-ului comunitar la
nivel local.
Sursă de informare:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1515053698425&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538
%2C36539&ccnt=7573876&debpub=&orderby=pub&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&a
oref=158874

următoarele sume minime
și maxime:
• suma minimă: 60.000€,
• suma maximă: 130.000€.
- Cel puțin doi cobeneficiari sunt obligatorii
pentru această cerere de
propuneri. Un solicitant
principal din Turcia trebuie
să aibă cel puțin un cobeneficiar autoritate locală
din statele membre ale
UE. Un solicitant principal
din statele membre ale UE
trebuie să aibă cel puțin un
co-beneficiar administrație
locală din Turcia. Un
solicitant principal din alte
țări eligibile trebuie să aibă
cel puțin un co-beneficiar
administrație locală din
Turcia și un co-beneficiar
autoritate locală din statele
membre ale UE.
- Acțiunile trebuie să aibă
loc în următoarele țări:
Turcia și/sau statele
membre ale UE.
- Toate proiectele trebuie
să includă cel puțin 4
evenimente pentru
realizarea schimbului de
experiență, spre exemplu:
vizite de studiu, seminarii,
evenimente de rețea și
activități similare.
- Toate acțiunile ar trebui
să se concentreze asupra
creării de parteneriate
durabile între
administrațiile/autoritățile
locale din Turcia și UE.
- Toate publicațiile
elaborate/publicate în
scopul acțiunilor
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Instituție responsabilă:
Ministerul Afacerilor Europene (MEU) și Unitatea Centrală de Finanțe și Contracte (CFCU) din
Republica Turcia.
Întrebările pot fi trimise prin e-mail cu cel puțin 21 de zile înainte de termenul limită de depunere a
notelor conceptuale, la adresa de mai jos, indicând clar referința cererii de propuneri
(TR2014/DG/01/A1-02 (Europeaid /158874/ID/ACT/TR) - Acțiunea de înfrățire a orașelor între
Turcia și statele UE: ttgs@cfcu.gov.tr
Autoritatea contractantă nu are obligația de a furniza clarificări la întrebările primite după această
dată. Răspunsurile vor fi date nu mai târziu de 11 zile înainte de termenul limită pentru depunerea
notei de concept.

recomandate trebuie să fie
atât în limba solicitantului
principal, cât și în limbile
co-beneficiarilor.

