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“CERERE 2020 PENTRU PROIECTE DE PROTECŢIE”  
FONDUL PENTRU SECURITATE INTERNĂ (FSIP) 

Referință: ISFP-2020-AG-PROTECT 

Domenii: securitate, justiţie, comunicare, schimb de bune practici, etc. 

 

BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE 

PROIECT 
DATA DE 

DEPUNERE 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ṬĂRI/REGIUNI 

 
12.000.000€ 

cofinanțare de 90% 
 

 
24 septembrie 

2020 
(ora 17:00 la 

Bruxelles) 
 

 

 
autorități publice (naționale, regionale, locale), 
organizații fără scop lucrativ (private sau publice), 
companii/IMM-uri. 

  
statele membre ale UE, 
cu excepţia 
Danemarcei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Articolul 67 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
declară că unul dintre obiectivele Uniunii Europene este de a asigura un nivel ridicat 
de securitate într-un spațiu european de libertate, securitate și justiție.  
 
Pentru a atinge acest obiectiv, ar trebui întreprinse acțiuni îmbunătățite la nivelul 
Uniunii Europene pentru a proteja oamenii și bunurile de amenințările din ce în ce mai 
tmult organizate la nivel ransnațional și pentru a sprijini activitatea desfășurată de 
autoritățile competente ale statelor membre.  
Terorismul, criminalitatea organizată, crima itinerantă, traficul de droguri, corupția, 
criminalitatea informatică, traficul de persoane și arme, continuă să conteste 
securitatea internă a Uniunii. Strategia de securitate internă pentru Uniunea 
Europeană (Strategia de securitate internă), adoptată de Consiliu în februarie 2010, a 
constituit o agendă comună pentru soluționarea acestor provocări comune de 
securitate și a identificat următoarele obiective strategice relevante pentru 2010-2014: 
perturbarea rețelelor de criminalitate internațională, prevenirea terorismul și abordarea 
radicalizării şi a recrutării, pentru a ridica nivelul de securitate cibernetică pentru 
cetățeni și întreprinderile din spațiul comunitar și pentru a spori rezistența Europei în 
fața crizelor și a dezastrelor. 
Actuala Agenda europeană pentru securitate (2015-2020) reprezintă un răspuns 
eficient și coordonat la nivel european la amenințări noi și complexe și stabilește 
modul în care Uniunea Europeană poate aduce o valoare adăugată pentru a sprijini 
statele membre în asigurarea securității. Au fost identificate următoarele trei priorități: 
combaterea terorismului și prevenirea radicalizării, perturbarea criminalității organizate 
și combaterea criminalității informatice. 
 
Cererile de proiecte depuse în cadrul acestui apel trebuie să îmbunătățească protecția 
spațiilor publice în conformitate cu planul de acțiune al UE pentru acest obiectiv. 

 
Priorităţi specifice: 
* Consolidarea protecției lăcașurilor de cult; 

 
 
Informații suplimentare: 
 
✓ Durata de implementare a 
acţiunilor proiectului trebuie să fie 
de 24 luni. 
 
✓ Activitățile trebuie să înceapă 
din mai 2021. 

 
✓ Cererile de grant pot să fie 
redactate într-una din limbile 
oficiale ale UE, utilizarea limbii 
engleze este puternic încurajată. 
Comisia va răspunde/comunica 
doar în engleză. 
 
✓ Aplicațiile se depun doar 
online. Detalii pe pagina web 
menționată la sursa de informare 
(ghidul beneficiarului).  
 
✓ Dimensiunea internațională ar 
trebui să fie dezvoltată sub forma 
unei cooperări între cel puțin 2 
entităţi cu sediul în 2 state 
membre participante la Fondul 
pentru Securitate Internă. 
 
✓ Solicitantul poate depune mai 
multe cereri în cadrul acestui apel 
de propuneri. 

 

Context şi obiective:  
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* Dezvoltarea și punerea în aplicare a bunelor practici enumerate în documentul de 
lucru al Comisiei „Bune practici pentru susținerea protecției spațiilor publice” în 
domeniile evaluării planificării vulnerabilității, conștientizării și al formării, protecției 
fizice și coordonării și cooperării între actorii publici și privați; 
* Consolidarea detectării amenințărilor cu ajutorul câinilor specializaţi în căutarea 
pericolelor în spațiile publice. 
 
 
 
 
* Activități care promovează crearea de rețele, parteneriate public-privat, încredere 
reciprocă, înțelegere și învățare, identificarea și diseminarea celor mai bune practici și 
abordări inovatoare la nivelul Uniunii, programe de formare și schimburi; 
* Achiziția, întreținerea și/sau îmbunătățirea echipamentelor tehnice, expertiză, 
instalații de securitate, infrastructură, clădiri și sisteme conexe; 
* activități care vizează sensibilizarea părților interesate și publicului larg cu privire la 
securitatea și politicile Uniunii privind prioritățile enumerate la punctul 2; 
* dezvoltarea de noi metode și/sau implementarea de noi tehnologii care pot fi 
transferate în alte state membre, în special proiecte care vizează testarea și validarea 
rezultatelor proiectelor de cercetare în domeniul securității finanțate de Uniune. 
 
 
  
 
Pagina oficială: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31
094503;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
tingPriorityCode=null;callCode=ISFP-2020-AG-
PROTECT;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey
=callTopicSearchTableState 
 
Textul cererii: 
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/call-
fiche_isfp-2020-ag-protect_en.pdf  
 
 
 
Comisia Europeană  
Direcția Generală pentru Migrație și Afaceri Interne (DG Home) 
Rue du Luxembourg 46 
BRUSELE B-1000 
BELGIA 
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise (cu cel mult 7 
zile înainte de termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor) la: 
home-isf@ec.europa.eu 
 

 

 

Printre acțiunile finanțate: 

Surse de informare şi documentație conexă: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190320_swd-2019-140-security-union-update-18_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=ISFP;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=ISFP-2020-AG-PROTECT;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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