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PROGRAM: EUROPA PENTRU CETĂṬENI 2014-2020 

CERERE: „Subvenții ale acțiunilor 2019″ 

BAZĂ JURIDICĂ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0390&from=RO și prioritățile 
programul anual de lucru al CE: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_2019-2020_fr_1.pdf  

DOMENII: cetățenie europeană, informare, comunicare, cooperare pentru promovarea proiectului european, etc. 

REFERINṬĂ: EACEA-51/2018 
 

BUGET TOTAL 

ORIENTATIV 
TERMENE-LIMITĂ CINE POATE SOLICITA COFINANṬARE ELIGIBILITATE - ṬĂRI/REGIUNI 

 
aproximativ 
17.200.000 € 

 

 
1 februarie, 1 

martie,  
1 septembrie 2019 

(în funcție de 
măsuri și 

componente)  

 
organisme publice sau organizații non-profit cu 
personalitate juridică 

 
- state membre ale UE,  
- Albania, Bosnia și 
Herțegovina, fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei, 
Kosovo, Muntenegru, Serbia, 
- alte țări care au semnat un 
acord de participare la program  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
◘ Obiective generale:  
- contribuție la înțelegerea de către cetățeni a Uniunii, a istoriei și diversității 
acesteia;  
- promovarea cetățeniei europene și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și 
democratică la nivelul Uniunii. 
 
◘ Obiectivele specifice realizate prin acțiuni transnaționale sau cu dimensiune 
europeană:  

- sensibilizarea publicului cu privire la memoria, istoria, scopul și valorile comune 
ale Uniunii: promovarea păcii, a valorilor Uniunii și a bunăstării popoarelor sale prin 
stimularea dezbaterii, a reflecției și a dezvoltării de rețele;  

- încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii, printr-o 
mai bună înțelegere de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor 
comunitare și prin promovarea oportunităților de implicare societală și interculturală 
și de voluntariat la nivelul Uniunii. 

 
 
 
Programul are 2 componente: 
1.“Memoria europeană” 
Prioritati tematice pentru cererile 2019-2020:  

- Comemorarea evenimentelor majore care au schimbat cursul istoriei 
europene recente; 

- Societatea civilă și participarea civilă în cadrul regimurilor totalitare; 
- Antisemitism, anti-țigănism, xenofobie, homofobie și alte forme de 

 
INFORMAṬII SUPLIMENTARE: 
 

 Cererile de propuneri de 
proiecte se depun doar în 
format electronic, detalii în 
ghidul beneficiarului. 
 

 Pentru componenta „Memorie 
europeană”, cofinanțarea este 
de 70% pentru un buget maxim 
de 100.000€, iar durata 
implementării este de 18 luni. 
 

 Pentru componenta „Implicare 
democratică și participare 
civică”, există diferențe de 
durată a implementării și de 
cofinanțare, respectiv de 
buget/proiect, în funcție de 
măsură (a se vedea ghidul 
beneficiarului).  
 

 Aplicațiile pot fi depuse în 
oricare limbă oficială a UE. 
 

 Comisia Europeană a creat o 
platformă pentru a asigura 
vizibilitatea proiectelor selectate 
în cadrul programului la adresa 
http://ec.europa.eu/programme

Obiective generale şi specifice și priorități pentru perioada 2019-2020: 

Componente, măsuri și priorități: 

http://www.uncjr.ro/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0390&from=RO
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/priorities_2019-2020_fr_1.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects
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intoleranță: ce învățăminte tragem pentru prezent; 
- Tranziția democratică și aderarea la Uniunea Europeană. 

 
2.„Implicare democratică și participare civică” 
- înfrățirea între orașe,  
- rețele de orașe,  
- proiecte ale societății civile. 
Priorități tematice pentru cererile 2019-2020:  

- Să dezbatem viitorul Europei și să ne ridicăm împotriva 
euroscepticismului; 

- Promovarea solidarității în perioade de criză ; 
- Promovarea dialogului intercultural și a înțelegerii reciproce și combaterea 

stigmatizării migranților și a grupurilor minoritare. 
 
 
  
Ghidul beneficiarului și textul cererii: https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-
citoyens_fr  
Programul anual de lucru pentru 2019 al CE: http://ec.europa.eu/citizenship/europe-
for-citizens-programme/official-documents/index_fr.htm  

 
 
 
 
Comisia Europeană, Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) 
Unitatea C1 – „Europa pentru cetățeni” 
Avenue de Bourget, 1140 Bruxelles 
 
Contact în caz de probleme legate de aplicația online: 
eacea-helpdesk@ec.europa.eu  
 
Contacte pentru detalii privind cererea 2019: 
Componenta 1 - Memoria europeană: 
EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu  
Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică: 
EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu  (înfrățirea orașelor și rețelele de orașe) 
EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu  (proiecte ale societății civile) 
 

 

s/europe-for-citizens/projects, 
care oferă o bază de date ușor 
de utilizat, oferind funcții de 
căutare (pe țară, componentă, 
măsură, an) și capacitatea de a 
genera o hartă pentru a localiza 
beneficiarul (beneficiarii) și 
partenerii, precum și o 
descriere a obiectivelor 
proiectului. 
 

 Transnationalitatea este o 
caracteristică importantă a 
programului. Această 
dimensiune transnațională 
trebuie să fie însoțită de o 
dimensiune locală puternică. 
Pentru a contribui la construirea 
de punți între cetățeni și 
Uniunea Europeană, este 
deosebit de important ca 
proiectele sau activitățile 
susținute prin acest program să 
angajeze cetățenii în viața lor 
de zi cu zi pe teme de interes 
pentru ei. 
 
  
 
 

 
 

 

Surse de informare și documente: 

Instituție responsabilă: 

http://www.uncjr.ro/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
https://eacea.ec.europa.eu/europe-pour-les-citoyens_fr
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