GHIDUL TICTAC
GHID PRACTIC PRIVIND PROGRAMELE DE FINANȚARE EUROPEANĂ

Acest proiect este finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene prin proiectul cu numărul
de înregistrare 2019-1-CZ01-KA204-061407. Acest document reflectă numai punctul de vedere al
autorului, iar Comisia nu este responsabilă pentru informațiile cuprinse în prezentul ghid.

Bine ați venit la Ghidul TICTAC care a fost elaborat în cadrul proiectului intitulat "TICTAC - Time for International
Cooperation: Active Cities" cofinanțat prin Programul Erasmus+. TICTAC implică 6 parteneri din 6 țări europene diferite și
este condusă de Agenția Europeană pentru Dezvoltare. În general, proiectul își propune să crească gradul de conștientizare cu
privire la programele și instrumentele europene în rândul persoanelor care lucrează în municipalități, administrații regionale și
în alte instituții publice.
În cadrul acestui program, Ghidul TICTAC reprezintă un program educațional informal inovator care poate fi utilizat de

orice angajat care lucrează în instituții publice sau de orice persoană adultă interesată de soluționarea problemelor legate
de comunitățile lor locale. Procesul de elaborare a prezentului Ghid s-a bazat în principal pe experiența și expertiza
partenerilor de proiect și pe Analiza Nevoilor realizată cu privire la grupurile țintă ale proiectului pentru a se potrivi
conținutului acestuia la realitatea și așteptările acestora. În total, au fost colectate peste 240 de chestionare și peste 60 de
reprezentanți ai grupurilor țintă au fost intervievați în toate țările partenere.

În concluzie, Ghidul conține informații relevante despre oportunitățile de finanțare care provin din Uniunea Europeană în
sectoarele în care lucrează persoanele din grupul țintă și, de asemenea, proiectele de succes, ceea ce va spori motivația pentru
continuarea activității.
Dacă doriți să primiți mai multe informații despre proiectul TICTAC, vizitați website.
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1. Agenția Europeană de Dezvoltare
2. ONECO CONSULTING SL
3. Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd
4. Municipiul Alba Iulia
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6. Fin Project srl
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Proiecte Europene

Proiect european
Ce este un proiect european?
Aceasta ar putea fi definită ca o acțiune comună promovată de mai multe organizații din diferite țări europene pentru a
atinge un obiectiv specific, bazat pe experiențe și nevoi comune, prin planificare și convenit anterior cu privire la
alocarea responsabilităților și a unui buget global, finanțat integral sau, mai precis, parțial de UE.

Proiectele europene trebuie încadrate în "cererile de propuneri" lansate de UE în domeniul diferitelor programe
disponibile. Pentru a obține finanțare pentru proiectul dvs., va trebui să identificați un apel de propuneri relevant și să
urmați cu atenție orientările specifice privind modul de aplicare. Proiectul dumneavoastră va concura pentru finanțare
cu proiectele depuse de alți solicitanți.

În marea majoritate a proiectelor europene, o organizație poate alege să participe cu rolul de coordonator (solicitant sau
beneficiar principal), partener (co-beneficiar) sau chiar partener asociat la unele programe. Coordonatorul și toți
partenerii formează așa-numitul "parteneriat" sau "consorțiu".

PAG. 6

Proiecte Europene

Roluri de participare la un proiect european
Partner
Aceasta este o organizație care contribuie la elaborarea
propunerii și, în cazul în care proiectul este aprobat, efectuează o
parte a programului de lucru și primește de la coordonator
alocarea sa bugetară.

Coordonator
Este o organizație responsabilă cu pregătirea pachetului de cereri, în
colaborare cu partenerii și depunerea acestuia în numele consorțiului.
În plus, este interlocutorul cu instituția sau agenția de finanțare. În
cazul în care propunerea este aprobată, pe lângă îndeplinirea acelorași
obligații ca orice partener, aceasta este responsabilă de gestionarea
implementării proiectului, coordonarea activității în curs, colectarea
tuturor informațiilor și documentației fiecărui partener și raportarea
despre proiect.

Partener
Este o organizație implicată în acțiune, jucând un rol real, dar
neprimind finanțare din grant pentru costurile pe care le suportă în
timpul implementării proiectului. Partenerii asociați sunt, în general,
organizații care fie nu îndeplinesc criteriile pentru a fi coordonator
sau partener, fie nu doresc sau nu trebuie să primească cofinanțare din
partea UE pentru participarea lor la proiect.
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Principalele programe ale UE 2014 -2020 disponibile pentru orașe și regiuni

Politici și finanțări UE

Cadrul financiar multianual (CFM) este bugetul total pe care Uniunea Europeană îl are
la dispoziție pentru a-și pune în aplicare politicile interne și externe pentru o perioadă de
șapte ani.
CFM oferă un cadru pentru programarea financiară și disciplina bugetară, asigurând previzibilitatea
cheltuielilor UE. Acesta permite UE să elaboreze politici comune pentru o perioadă lungă de timp,
suficient pentru a fi eficace.

CFM reflectă prioritățile politice și reprezintă un instrument de

planificare bugetară, deoarece este exact modul și sectoarele în care UE va investi în următorii ani.
Actualul CFM a stabilit programe și instrumente europene care încă finanțează proiecte de toate
tipurile în perioada 2014-2020 pentru a atinge obiectivele unei creșteri inteligente, durabile și
favorabile incluziunii în Europa 2020. Noul CFM va funcționa în același mod pentru perioada 20212027.
În acest cadru, UE oferă finanțare pentru o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum:
dezvoltarea regională și urbană, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială, agricultura și dezvoltarea
rurală, cercetarea și inovarea, politicile în domeniul maritim și al pescuitului sau ajutorul umanitar și multe
altele. O parte dintre acestea sunt gestionate de UE în parteneriat cu autoritățile naționale și regionale printr-un
sistem de gestiune partajată, ar fi fondurile structurale sau fondurile de coeziune. Alte fonduri sunt gestionate
direct de UE sub formă de granturi și contracte.
Prezentul ghid se va concentra în principal pe programele și fondurile care sunt gestionate
direct de UE sub formă de granturi. Granturile sunt acordate pentru punerea în aplicare a unor
proiecte specifice care contribuie la politicile UE, de obicei în urma unui anunț public
cunoscut sub numele de cerere de propuneri. Un grant servește unui scop specific, care este
descris în cererea de propuneri. În multe cazuri, contribuția UE este condiționată de furnizarea
de către beneficiar a cofinanțării .
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Principalele programe UE pentru perioada 2014-2020

Politicile UE sunt puse în aplicare printr-o gamă largă de programe și fonduri care oferă suport pentru sprijin
pentru organismele publice, tineri, ONG-uri, IMM-uri, oameni de știință, cercetători, fermieri și altele.
Obiectivul general al programelor actuale are o relație strânsă cu creșterea inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii urmărită de Strategia Europa 2 020.
Cadrul financiar multianual 2014-2020 a prezentat o reducere semnificativă a numărului de programe din
perioada de programare anterioară. În perioada 2014 -2020, acestea au fost grupate în 23 de programe peste
80 existente în perioada 2007-2013. Această concentrare a fost motivată în căutarea unei mai mari coerențe
a programelor de abordare și de intervenție și în promovarea sinergiilor dintre acestea .
Principalele programe și fonduri ale UE disponibile pentru orașe și administrații regionale,
menite să sporească calitatea vieții cetățenilor săi în cele mai importante domenii de interes,
ar fi educația, sectoarele sociale și economice, sunt, printre altele :
Erasmus+, Europa pentru cetățeni, Corpul european de solidaritate, Europa creativă, COSME, Mecanismul
pentru interconectarea Europei, Programul pentru consumatori, Voluntarii UE pentru ajutor umanitar, Fondul
pentru azil, migrație și integrare (FAMI), Ocuparea forței de muncă și inovarea socială (EaSI), Programul
Orizont 2020, LIFE, Drepturi, Egalitate și Cetățenie (REC), Interreg sau URBACT .
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Fondul pentru azil, migrație și integrare
(FAMI)
Tematică

Azil, migrație și integrare socială

Buget Total

€3.137 miliard
90 %

Cofinanțare UE

Scurtă descriere
FAMI promovează gestionarea eficientă a fluxurilor migratorii și punerea
în aplicare, consolidarea și dezvoltarea unei abordări comune a Uniunii în
materie de azil și imigrație.
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund_en

Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)
Tematica

Transport și Telecomunicații

Buget total
Cofinanțare UE

€21.94 miliarde
Între 20 % și 75 %

Scurtă descriere
MIE este un instrument-cheie de finanțare al UE pentru promovarea creșterii
economice, a locurilor de muncă și a competitivității prin investiții specifice în
infrastructură la nivel european. Acesta sprijină dezvoltarea unor rețele
transeuropene performante, durabile și interconectate eficient în domeniile
transporturilor, energiei și serviciilor digitale.
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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COSME
Tematica

Competitivitatea IMM-urilor

Buget total
Cofinanțare UE

€2.3 miliarde
Între 40 % și 60 %

Scurtă descriere
COSME este programul Uniunii de consolidare a competitivității și sustenabilității
întreprinderilor, de încurajare a unei culturi antreprenoriale și de promovare a creării
și creșterii IMM-urilor. COSME include, de asemenea, Erasmus pentru tinerii
antreprenori, un program de schimb transfrontalier..
Informații suplimentare
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme-0

Programul pentru consumatori
Tematică
Buget total
Cofinanțare UE

Sănătate, siguranță, informarea
consumatorilor
€21.94 miliarde
Între 50 % și 70 %

Scurtă descriere
Obiectivul general al programului este de a asigura un nivel ridicat de protecție a
consumatorilor prin capacitarea consumatorilor europeni. Consumatorii sunt plasați
în centrul pieței interne, în cadrul strategiei UE pentru o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii.
Informații suplimentare
https://ec.europa.eu/chafea/consumers/index_en.htm
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Europa Creativă
Tematică
Buget Total
Cofinanțare UE

Sectoare audiovizuale, culturale și creative
1,46 miliarde EUR
Între 50 % și 80 %

Scurtă descriere
Acest program își propune să sprijine sectorul european al audiovizualului, cultural
și creativ. Diferitele sisteme de finanțare încurajează actorii din domeniul
audiovizualului, cultural și creativ să opereze în întreaga Europă, să ajungă la noi
categorii de public și să își dezvolte competențele necesare în era digitală.
Mai multe informații

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)
Tematica
Buget Total
Cofinanțare UE

Afaceri sociale & piata muncii
919,469 milioane EUR
95 %

Scurtă descriere
EaSI este un instrument de finanțare la nivelul UE pentru promovarea unui nivel ridicat
de calitate și ocupare durabilă a forței de muncă, garantarea unei protecții sociale
adecvate și decente, combaterea excluziunii sociale și a sărăciei și îmbunătățirea
condițiilor de muncă. EaSI reunește trei programe gestionate separat în perioada 20072013: PROGRESS, EURES & Progress Microfinanțare.
Scurtă descriere
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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Erasmus+
Tematică
Buget total
Cofinanțare UE

Educație, Formare, Tineret și Sport
14,7 miliarde EUR
Între 70 % și 90 %

Scurtă descriere
Erasmus+ este conceput pentru a sprijini eforturile țărilor de a utiliza în mod
eficient potențialul talentelor și al activelor sociale ale Europei într-o
perspectivă de învățare pe tot parcursul vieții, corelând sprijinul cu învățarea
formală, non-formală și informală în toate domeniile educației, formării și
tineretului. Acesta include, de asemenea, sportul și sporește oportunitățile de
cooperare cu țările partenere.

Mai multe informații
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Voluntari EU pentru ajutor umanitar
Tematică
Buget Total
Cofinanțare UE

Consolidarea capacităților și voluntariat
100 de milioane EUR
Maxim 85 %

Scurtă descriere
Inițiativa "Voluntarii UE pentru ajutor umanitar" își propune să contribuie la
consolidarea capacității Uniunii de a oferi ajutor umanitar bazat pe nevoi.
Voluntarii UE pentru ajutor umanitar reunesc voluntari și organizații din diferite
țări, oferind sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar și contribuind la
consolidarea capacității locale și a rezilienței comunităților afectate de dezastre..
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en
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Corpul european de solidaritate (CES)

Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Solidaritate & Voluntariat
375,6 milioane EUR
Nu este specificat % de cofinanțare

Scurtă descriere
CESE este noul program al UE de promovare a solidarității ca valoare, în principal
prin voluntariat. Scopul său este de a consolida implicarea tinerilor și a
organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, consolidând
astfel coeziunea, solidaritatea, democrația și cetățenia în Europa, răspunzând în
același timp provocărilor societale.
Mai multe informaţii
https://europa.eu/youth/solidarity_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps_en

Europa pentru cetățeni
Tematica

Cetățenie europeană și democrație

Buget total

187,718 milioane EUR
Nu este specificat % de cofinanțare

Cofinanțare UE

Scurtă descriere
Scopul programului este de a contribui la înțelegerea de către cetățeni a UE, a
istoriei și diversității acesteia și de a încuraja participarea democratică a cetățenilor
la nivelul UE. Programul este pus în aplicare prin intermediul a două componente
(comemorarea europeană; Implicare democratică și participare civică) și o acțiune
orizontală (Valorizare).
Mai multe informații
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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Horizon 2020
Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Cercetare și inovare
80 de miliarde EUR
Între 33 % și 100 %

Scurtă descriere
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever, which
promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas
from the lab to the market. It is the financial instrument implementing the
Innovation Union aimed at securing Europe's global competitiveness. It puts
emphasis on excellent science, industrial leadership, and tackling societal
challenges.
Mai multe informații

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Interreg – Cooperare Teritorială Europeană (CTE)
Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Acțiuni comune și schimburi de politici
10,1 miliarde EUR
% variabil

Scurtă descriere
CTE, mai bine cunoscut sub numele de Interreg, este unul dintre cele două obiective
ale politicii de coeziune și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor
comune și a schimburilor de politici între actori naționali, regionali și locali din
diferite state membre. Interreg este construit în jurul a trei direcții de cooperare:
transfrontalieră (Interreg A), transnațională (Interreg B) și interregiană (Interreg C).
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/europeanterritorial/
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LIFE
Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Mediu, Natură și politici climatice
3,45 miliarde EUR
Între 50 % și 75 %

Scurtă descriere
Programul LIFE este instrumentul de finanțare al UE pentru mediu și politici
climatice creat în 1992. LIFE este structurat în două subprograme:
subprogramul pentru mediu și subprogramul pentru politici climatice.
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/easme/en/life

Proiecte pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP)
Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Flexibilă bazată pe nevoile UE
Alocarea anuală este de 140 de milioane EUR
% variabilă

Scurtă descriere
PPPA introduce noi inițiative care s-ar putea transforma în programe permanente
de finanțare din partea UE. Un PP este o inițiativă de natură experimentală menită
să testeze fezabilitatea unei acțiuni și utilitatea acesteia și nu
De 2 ani. În mod normal, o ap, succesoarea unui PP de succes în aceeași chestiune,
este concepută pentru a pregăti noi acțiuni, ar fi politicile, legislația, programele UE
cu finanțare de cel mult 3 ani.
Mai multe informaţii
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/pppa
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Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie (DEC)
Tematică
Buget total
Cofinanțare UE

Afaceri Sociale & Drepturile Omului
439,5 milioane EUR
Între 80 % și 95 %

Scurtă descriere
Programul DEC acționează pentru a consolida egalitatea de gen, pentru a combate
toate formele de discriminare și pentru a combate rasismul. Acesta abordează
problema presantă a violenței împotriva femeilor, tinerilor și copiilor. Domeniile
prioritare suplimentare includ drepturile copilului, includerea deplină a romilor în
societatea europeană, drepturile consumatorilor și protecția datelor cu caracter
personal.
Mai multe informaţii
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec

Al treilea program în domeniul sănătății
Tematică
Buget total
Cofinanțare UE

Sănătate
449,4 milioane EUR
Între 60 % și 80 %

Scurtă descriere
Programele de sănătate ale UE finanțează proiecte de îmbunătățire a sănătății
publice, de prevenire a bolilor și de eliminare a amenințărilor la adresa sănătății fizice
și mentale în țările europene. Acesta este principalul instrument pe care Comisia îl
utilizează pentru punerea în aplicare a Strategiei UE în domeniul sănătății.
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en
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URBACT
Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Dezvoltare urbană
96,3 milioane EUR
% variabilă

Scurtă descriere
URBACT este programul de cooperare teritorială europeană care vizează
promovarea dezvoltării urbane integrate durabile în orașele din întreaga Europă.
Este un instrument al politicii de coeziune, cofinanțat din Fondul european de
dezvoltare regională, cele 28 de state membre, Norvegia și Elveția. Misiunea
URBACT este de a permite orașelor să colaboreze și să dezvolte soluții
integrate la provocările urbane comune.

Mai multe informații
https://urbact.eu/
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Noua generație de programe ale UE pentru
Perioada 2021 - 2027

Bugetul UE 2021-2027 și pachetul de recuperare
Bugetul 2021-2027 va ajuta UE să se reconstruiască după pandemie și va sprijini investițiile
în tranzițiile verzi și digitale.
Liderii UE au convenit asupra unui pachet cuprinzător de 1824,3 miliarde EUR, care combină cadrul
financiar multianual (CFM) și un efort extraordinar de redresare în cadrul instrumentului "Next Generation
EU" (NGEU). Acest acord trebuie să fie în continuare aprobat de Parlamentul UE și ar putea .
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Bugetul pe termen lung al UE 2021-2027
Noul CFM va acoperi șapte ani între 2021 și 2027. CFM, consolidat de Next Generation EU, va fi, de
asemenea, principalul instrument de punere în aplicare a pachetului de redresare pentru a aborda
consecințele socioeconomice ale pandemiei de COVID-19. Dimensiunea CFM (1074,3 miliarde EUR) va
permite UE să își îndeplinească obiectivele pe termen lung și să mențină capacitatea deplină a planului de
redresare. Prezenta propunere a reflectat doi ani de discuții între s tatele membre.

Fondul de recuperare
Next Generation EU va pune la dispoziția Uniunii mijloacele necesare pentru a face față provocărilor generate de
pandemia de COVID-19. Conform acordului, Comisia va putea împrumuta până la 750 de miliarde EUR de pe piețe.
Aceste fonduri pot fi utilizate pentru împrumuturi și cheltuieli restante canalizate prin programele CFM. Capitalul atras
pe piețele financiare va fi rambursat până în 2058.
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Europa Creativă
Tematica

Sectoare audiovizuale, culturale și creative

Buget total
Cofinanțare UE

1,85 miliarde EUR (Media: 1,081 miliarde, Cultură: 609 milioane EUR)
Între 50 % și 80 %

Scurtă descriere
Mai multe oportunități pentru actorii culturali și creativi de a desfășura proiecte transfrontaliere
Mai multă atenție transformării digitale care afectează sectoarele culturale și creative
Mai mult sprijin pentru promovarea operelor culturale și creative europene dincolo de UE
CULTURĂ
Proiecte de cooperare, rețele și platforme, Mobilitatea artiștilor, Muzică, cărți și publicistică, Arhitectură și patrimoniu
cultural, Design, modă și turism cultural
MEDIA
Dezvoltarea, distribuția și promovarea filmelor europene, a programelor TV și a jocurilor video, Colaborarea
creativă transfrontalieră, Formarea de înaltă calitate pentru producători, regizori și scenariști.
TRANNSECTORIAL
Elaborarea politicilor și colectarea de date privind activitățile transsectoriale, Schimbul internațional de experiență și
know-how, Activități de învățare intercepție și networking, Sprijin pentru incluziunea socială prin cultură.
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about_en https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
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Mecanismul pentru interconectarea Europei
Tematica
Buget total
Cofinanțare UE

Energie, Transport și Telecomunicații
42,265 miliarde EUR
Între 20 % și 75 %

Scurtă descriere
MIE urmărește să conecteze și să integreze UE și toate regiunile sale. Pentru a accelera decarbonizarea și digitalizarea
economiei UE, MIE sprijină:
Investiții în proiecte de interes comun în domeniul transporturilor, energiei și infrastructurii digitale prin dezvoltarea
rețelelor transeuropene (TEN)
Cooperarea transfrontalieră privind producerea de energie din surse regenerabile (nouă)
TRANSPORT (30,615 miliarde EUR)
Mobilitate inteligentă, durabilă, favorabilă incluziunii, sigură și sigură, transport decarbonizat, Adapt secțiuni ale rețelei de
transport pentru dublă utilizare civil-militară
ENERGIE (8,65 miliarde EUR)
Costuri mai mici pentru integrarea surselor regenerabile de energie și facilitarea adoptării strategice a tehnologiilor privind
sursele regenerabile de energie
DIGITAL (3 miliarde EUR)
rețele în bandă largă necesare pentru servicii digitale, implementarea de rețele digitale de foarte mare capacitate și Sistem e 5G,
Conectivitate wireless de foarte înaltă calitate în comunitățile locale
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Europa Digitală
Tematica

Energie, Transport & Telecomunication

Buget total

9,2 miliarde EUR

Cofinantare EU

Î n t r e 20 % și 75 %

Scurtă descriere

Comisia a creat un nou program Europa digitală cu un buget total de 9,2 miliarde EUR pentru a modela și a sprijină
transformarea digitală a societăților și economiilor europene. Programul va stimula investițiile în prima linie în
supercalculatoare, inteligență artificială, securitate cibernetică și competențe digitale avansate.
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shinesthrough-eus-long-term-budget

PAG. 23

Noua generație de programe ale UE pentru perioada 2021 2027

Mediu & Politici Climatice (LIFE)
Tematica
Buget total
Cofinantare EU

Mediu & Politici Climatice
5,450 miliarde EUR
Între 50 % și 75 %

Scurtă descriere
Noul program se va concentra pe dezvoltarea și punerea în aplicare a unor modalități inovatoare de a răspunde provocărilor
legate de mediu și climă, catalizând astfel schimbările în dezvoltarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării
politicilor. De asemenea, va asigura o flexibilitate suficientă pentru a aborda prioritățile noi și critice pe măsură ce acestea
apar pe durata programului. Punerea în aplicare a programului va fi facilitată pentru solicitanți și beneficiari și vor exista
măsuri pentru a obține o acoperire teritorială mai echilibrată.

Noul program LIFE va conține două domenii principale de acțiune, mediu și politici climatice și patru subprograme:
Natură și biodiversitate (2,150 miliarde EUR)
Economia circulară și calitatea vieții (1,350 miliarde EUR)
Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea (0,950 miliarde EUR)
Tranziția către o energie curată (1 miliard EUR)
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Erasmus+
Tematica

Educație, formare tineret și sport

Buget total
Cofinanțare UE

30 miliarde EUR
În jur de 70 % - 90 %

Scurtă descriere
Prin dublarea bugetului la 30 de miliarde de euro, Comisia Europeană dorește să ofere oportunități de învățare și mobilitate
pentru 12 milioane de persoane. Erasmus va fi, de asemenea, o componentă-cheie pentru construirea Spațiului european
al educației. 700 de milioane EUR vor fi alocate inițiativei Discover EU pentru a oferi tinerilor oportunități de a descoperi
patrimoniul cultural și diversitatea Europei.
Ca și predecesorul său, Erasmus va fi structurat în jurul a trei componente:
Educație și formare (25,9 miliarde EUR)
Tineret (3,1 miliarde EUR)
Sport (550 de milioane eur)
Erasmus va continua să pună în aplicare următoarele acțiuni-cheie: 1:
Acțiunea cheie 1:Mobilitatea de învățare
Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții
Acțiunea cheie 3: Sprijin pentru dezvoltarea și cooperarea politică
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
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Horizon Europe
Tematica

Cercetare și Inovare

Buget Total
Cofinanțare UE

94,1 miliarde EURO
Între 33 % și 100 %

Scurtă descriere
Orizont Europa va fi pus în aplicare prin intermediul a 3 piloni:
Pilonul 1 (25,8 miliarde EUR): Știința deschisă va continua să sprijine "știința excelenței".
Pilonul 2 (52,7 miliarde EUR): Provocările globale și competitivitatea industrială vor duce mai departe provocările
societale și tehnologiile industriale. Aceasta este o schimbare semnificativă în comparație cu Orizont 2020
Poziția de lider industrial și provocările societății erau 2 piloni separați
Cele 7 provocări ale societare ale programului Orizont 2020 au fost regrupate în 5
Pilonul 3 (13,5 miliarde EUR): Inovarea deschisă va face din Europa un lider în inovarea creatoare de piață. Consiliul
European pentru Inovare, oferă un ghișeu unic pentru inovatorii cu potențial ridicat.
Se adaugă o nouă linie specifică de programe consolidarea Spațiului european de cercetare pentru a exploata pe deplin
potențialul în țările mai puțin performante în domeniul cercetării și I și pentru a acoperi următoarea generație a
Mecanismului de sprijin politic (2,1 miliarde EUR).
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Interreg – Cooperare teritorial - europeană (CTE)
Tematica

Acțiuni comune și schimburi de politici

Buget total
Cofinanțare UE

10,1 miliarde EURO
% variabil

Scurtă descriere
Concentrarea asupra a cinci priorități de investiții, în care UE este cea mai în măsură să:
o Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijin pentru IMM-uri
o Europă mai ecologică, fără emisii de dioxid de carbon, care să pună în aplicare Acordul de la Paris și să investească
în tranziția energetică
o Europă mai conectată, cu rețele strategice de transport și digitale. O Europă mai socială, care să asigure pilonul
european al drepturilor sociale
o Europă mai aproape de cetățeni, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local
Investițiile în dezvoltare regională se vor concentra puternic asupra obiectivelor 1 și 2 65 % până la 85 % din FEDR și
Resursele Fondului de coeziune vor fi alocate acestor priorități, în funcție de averea relativă a statelor membre.
Metoda de alocare a fondurilor se bazează în mare măsură pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se adaugă noi criterii (șomajului
în rândul tinerilor, nivelul scăzut de educație, schimbările climatice și primirea și integrarea migranților) pentru a reflecta
mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor continua să beneficieze de sprijin special din partea UE

Mai multe informații
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Fondul pentru justiție, drepturi și valori
Tematica

Justiție, drepturi și valori

Buget total
Cofinanțare UE

947 milioane EUR
Între 80 % și 95 %

Scurtă descriere
În acest nou fond vor fi incluse programele existente:
Europa pentru cetățeni
Drepturi, Egalitate & Cetățenie (REC)
Justiție
În acest sens:
Europa pentru cetățeni + REC = Drepturi și Valori (642 milioane EUR)
Justiție= Justiție (305 milioane EUR)
Cu un buget de 642 de milioane EUR, noul program urmărește să protejeze și să promoveze drepturile și valorile UE,
inclusiv prin sprijinirea organizațiilor societății civile, pentru a susține societățile deschise, democratice și favorabile
incluziunii.
Noul program va fi organizat în jurul a trei componente:
Implicarea cetățenilor și Participarea
Egalitate și drepturi
DAPHNE: axat pe violență
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/rec
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Piața Unică
Tematica

Piața unică și competitivitatea întreprinderilor

Buget total
Cofinanțare UE

4 miliarde EUR
Între 40 % și 60 %

Scurtă descriere
Un nou program propus de Comisie pentru a capacita și proteja consumatorii și pentru a permite imm-urilor din Europa să
prospere, cu următoarele obiective:
Menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară
Oferiți o protecție și mai mare consumatorilor
Creșterea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor
Îmbunătățirea guvernanței pieței unice și a respectării normelor
Elaborarea și difuzarea de statistici de înaltă calitate
Elaborarea unor standarde europene eficiente

Noul program va reuni mai multe activități sub o singură umbrelă coerentă pentru a reduce suprapunerile :

Siguranța alimentară
Protecția consumatorilor
Competitivitate (Acordarea de sprijin întreprinderilor, în special IMM-urilor)
O piață unică eficace
Statistici europene
Standarde eficiente
Mai multe informații
https://ec.europa.eu/growth/content/new-single-market-programme-empower-and-protecteuropeans_en#:~:text=The%20Single%20Market%20allows%20Europeans,greater%20choice%20and%20lo
wer%20prices.
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