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TITLUL CERERII: SPRIJIN PENTRU MĂSURILE DE INFORMARE PRIVIND POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ (PAC) – CERERE 2022 

PROGRAM: ACȚIUNI DE INFORMARE ÎN DOMENIUL POLITICII AGRICOLE COMUNE 

Referinṭă: IMCAP-2022-INFOME 

Domenii: media/comunicare, agricultură, dezvoltare rurală, informare, educație și formare, gestiune publică  

 

BUGET/SUMA ACORDATĂ PE 

PROIECT 
TERMENUL-LIMITĂ 

PENTRU DEPUNEREA 

APLICAȚIILOR 

ELIGIBILITATE ŢĂRI/REGIUNI 

 
4.000.000 €; 

minimum 75.000€ și maximum 
500.000 €/proiect; 

maximum 60% din totalul 
costurilor eligibile, direct 

atribuite, + 7% costuri indirecte 

 
25 ianuarie 2022 

ora 17:00 la 
Bruxelles 

 

 - orice entitate publică sau privată constituită 
legal pe teritoriul UE: autorități publice locale, 
regionale și centrale, organizații non-
guvernamentale, agenții, asociații, companii, 

universități, școli, centre de cercetare, etc.  
- entitățile care nu au personalitate juridică, doar 
în anumite condiții specificate de cerere 
- organizaţii internaţionale 

statele 
membre ale 
Uniunii 
Europene 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Prezenta cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr.1406/2018 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 

Obiectivul general al apelului este de a construi un sentiment de încredere în interiorul 
UE și printre toți cetățenii, fermierii și non-fermierii. Politica agricolă comună (PAC) este 

o politică pentru toți cetățenii UE și este nevoie să fie demonstrate, în mod clar, 
beneficiile pe care le oferă acestora. Accentul ar trebui să fie pus pe abordarea 
percepțiilor greșite și a dezinformării despre agricultura europeană și PAC, folosind fapte 
și date, în vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la relevanța sprijinului UE 

pentru agricultură și dezvoltare rurală prin PAC. 

Tematică: PAC joacă un rol cheie în sprijinirea sectorului agricol și a zonelor rurale ale 
UE. Aceasta își propune să fie asigurată o agricultură sustenabilă în ceea ce privește 
aspectele economice, sociale și de mediu. În cadrul Pactului verde european, Comisia 

Europeană a adoptat o strategie intitulată „de la fermă la consumator”, o „strategie 
pentru biodiversitate pentru 2030” şi un Plan de acţiune pentru producţia ecologică a UE, 

toate acestea abordând probleme relevante pentru agricultură și zonele rurale.. 

Strategia „De la fermă la consumator” va permite tranziția către un sistem alimentar 

durabil al UE care protejează securitatea alimentară, reduce amprenta de mediu și 
climatică a sistemului alimentar al spaţiului comunitar și îi consolidează rezistența, 

protejând sănătatea cetățenilor și asigurând mijloacele de trai ale operatorilor economici.  

Strategia privind biodiversitatea, în ceea ce privește agricultura, promovează adoptarea 
practicilor agroecologice și urmărește creșterea terenurilor agricole dedicate agriculturii 

ecologice. Prin producerea de alimente de înaltă calitate cu impact redus asupra 
mediului, agricultura ecologică va juca un rol esențial în dezvoltarea unui sistem 

 
Informatii suplimentare: 
 
✓ Propunerile trebuie să 

fie redactate într-una dintre 
limbile oficiale ale UE. 
Pentru a facilita prelucrarea 
promptă a acestora, 

solicitanții sunt însă 
încurajați să își depună 
aplicația în limba engleză. 
 

✓ Candidații pot depune o 
singură candidatură pentru 
prezenta cerere de 
propuneri. 

 
✓ Acțiunile de informare 
nu pot dura mai mult de 12 
luni şi trebuie să înceapă în 

după semnarea grantului în 
iulie 2022. 
 

Obiectiv, tematică, public-țintă: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=EN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan_ro
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alimentar sustenabil pentru UE. 

Planul de acțiuni pentru dezvoltarea producției ecologice își propune să stimuleze 

producția și consumul de produse ecologice să ajungă până în 2030 la 25% din 
terenurile agricole în care se practică agricultura ecologică, precum și să crească 

semnificativ acvacultura ecologică. 

Viitoarea PAC va fi un instrument important în gestionarea tranziției către sisteme 

durabile de producție alimentară și în consolidarea eforturilor fermierilor europeni de a 
contribui la obiectivele climatice ale UE și de a proteja mediul, precum și la atingerea 

obiectivelor stabilite în Pactul verde european.  

Consolidarea încrederii în UE în rândul tuturor cetățenilor, nu numai al fermierilor, este 

un obiectiv central al cererii. Politica agricolă comună (PAC) este o politică pentru toţi 

cetățenii din UE, iar beneficiile pe care le aduce acestora trebuie să fie clar demonstrate.  

Public-țintă: 

în zonele urbane - publicul larg, în special tinerii și/sau  
în zonele rurale - fermierii și părțile interesate. 
 
Mai exact:  

• Pentru copii, școli, profesori și studenți: ar trebui folosite abordări noi pentru a 
interacționa cu tinerii și pentru a-i sensibiliza cu privire la PAC și la contribuția pe care 
aceasta o aduce în multe domenii, cum ar fi provocarea schimbărilor climatice, 
alimentația, mâncarea sănătoasă și de calitate, ca alegere a stilului de viață, în relație și 
cu „schema școlară a UE pentru lapte, fructe și legume” și „apelul de la Tartu”. 

• Pentru părțile interesate: părțile interesate ar trebui să fie mai conștiente de contribuția 
pe care PAC o aduce la sprijinirea sustenabilităţii sociale, de mediu și economice a 
agriculturii. 
 
 
 

 
În cadrul actualei cereri de propuneri de proiecte, sunt permise doar aplicațiile de la un 
singur solicitant (beneficiarii unici); entitățile afiliate și alți participanți sunt acceptaţi, dacă 
este necesar. 

 
Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi (lista nu 
este exhaustivă): 

- producerea și distribuirea de materiale tipărite, multimedia sau audiovizuale; 
- campanii pe internet și pe platformele de comunicare socială; 
- evenimente mediatice;  

- conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme legate de PAC. 

 
 

Textul oficial al cererii: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-

Tipuri de acțiuni finanțate: 
ctiuni finantate:  

Sursă de informare:  

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.135.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:135:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_3028
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/call-fiche_imcap-infome-2022_en.pdf
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fisheries/key_policies/documents/call-fiche_imcap-infome-2022_en.pdf  
 

Pagina oficială a CE: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-
policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information_en  
 
Toate informaţiile necesare se regăsesc pe platforma europeană “Funding and tender 

opportunities” 
 

 
Comisia Europeană 
DG AGRI – Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare rurală 
1049 Bruxelles 

Belgia 

 
Pentru întrebări referitoare la sistemul de trimitere/aplicare, trebuie contactat biroul de 

asistență IT al Comisiei. Detaliile se regăsesc în textul cererii. 
Întrebările care nu sunt legate de IT ar trebui trimise la următoarea adresă de e-mail: 
agri-grants@ec.europa.eu. Cei interesaţi de un răspuns sunt rugaţi să precizeze clar 
referința cererii de propuneri și subiectul la care se referă întrebarea. 

 

 

Instituție responsabilă şi contact pentru întrebări: 

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/call-fiche_imcap-infome-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-2022-infome;callCode=null;freeTextSearchKeyword=IMCAP-2022-INFOME;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/imcap-2022-infome;callCode=null;freeTextSearchKeyword=IMCAP-2022-INFOME;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:agri-grants@ec.europa.eu

