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Interpretarea temei "Relevanță"

Este esențial să se înțeleagă că fondurile UE au scopuri specifice în fiecare caz, și anume: resursele financiare trebuie
utilizate pentru punerea în aplicare a priorităților politicilor și strategiilor de dezvoltare care au fost elaborate în prealabil.
Evoluțiile UE, desigur, servesc în cele din urmă intereselor socioeconomice complexe ale grupurilor țintă, ar fi orașele și
administrațiile regionale. Prin urmare, organizațiile care utilizează granturile trebuie să utilizeze sursele financiare pentru
a atinge obiective specifice ale proiectelor, prin cereri de propuneri, care sunt în conformitate cu obiectivele lor de
dezvoltare și, în același timp, sunt, de asemenea, în conformitate cu obiectivele UE. Aceasta nu este adesea o sarcină
ușoară, deoarece necesită cunoștințe speciale.

Scopul prezentului ghid este tocmai de a permite organizațiilor solicitante să se adapteze la programe și să profite de
oportunitățile oferite de cererile de propuneri, și anume să acceseze granturile relevante.

Pentru a fi eficace, solicitantul trebuie să găsească și să utilizeze informații relevante în următoarele domenii:
Accesul la programele de sprijin
Strategiile UE
Domenii prioritare de dezvoltare
Relevanța proiectelor
Avantajele și dezavantajele utilizării granturilor bazate pe proiecte
Eficacitatea proiectelor
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Programele UE
Răspunsuri și oportunități la provocări

Programele ca instrumente operaționale
Pare un lucru obișnuit să subliniem că totul se schimbă, dar este un fapt că Europa, la fel ca întreaga populație a
Pământului, se confruntă cu provocări datorate atât schimbărilor din societate, cât și din viața tehnică, economică și din
mediul din jurul nostru.

Una dintre cele mai importante evoluții din istoria Europei este instituirea, extinderea și

dezvoltarea continuă a UE. Principalele organizații ale UE, Parlamentul European, Consiliul European și Comisia
Europeană încearcă să răspundă provocărilor cu instrumentele lor și, în acest proces, sunt definite problemele care trebuie
abordate și programele concepute pentru a oferi răspunsuri adecvate. În conformitate cu practica stabilită, cadrul pentru
programe este furnizat de CFM care acoperă o perioadă de șapte ani care definește cadrul atât din punct de vedere tematic,
cât și financiar. Acum că există o schimbare între cicluri, avem o imagine de ansamblu a rezultatelor perioadei 20142020 și materialele care se pregătesc pentru perioada 2021-2027 devin cunoscute.
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Necesitatea experienței
În timp ce aderarea actualelor 27 de state membre ale UE la cooperare a avut loc în momente diferite între 1951-2013,
iar viitoarea aderare a și mai multor țări se află în curs de negociere, este de înțeles că există, de asemenea, diferențe de
etapă în ceea ce privește percepția și utilizarea programelor comune. Motoarele programelor sunt țări cu mai multă
experiență, în timp ce altele tind să urmeze o tendință de recuperare.

Experiența arată că este nevoie de suficient timp și energie pentru a înțelege pe deplin procesul de concepere și punere
în aplicare a programelor, a cererilor de propuneri, a proiectelor și pentru a lua parte activ, uneori proactiv, la acesta.
Prin urmare, se recomandă ca organizațiile interesate de programe să fie bine informate cu privire la natura programelor,
potențialul acestora, beneficiile reale pe care programul vizat le poate aduce organizației, apoi modul de accesare a
granturilor, și anume condițiile de aplicare, precum și metodele și cerințele de punere în aplicare a proiectului.
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Expertiza suport

Principalele mijloace de învățare despre programele europene sunt site-urile relevante ale Comisiei Europene, centrele
de informare a programelor, punctele naționale de informare, conferințele / seminariile internaționale / naționale privind
programele.
Sistemul diversificat de programe, complicat de schimbările din timpul ciclurilor de programe ale UE de 7 ani, este o
adevărată provocare pentru cei interesați. Prin urmare, este o practică obișnuită ca organizațiile publice să utilizeze
serviciile firmelor externe de consultanță în domeniul ofertelor. În același timp, organizațiile își vor înființa propriul
birou de aplicații, iar personalul care lucrează aici va efectua activitatea de coordonare a aplicațiilor.

Accesul la programele europene de sprijin

Cel mai important prim pas pentru o organizație interesată este obținerea de informații relevante despre oportunitățile
de aplicare. În plus față de o serie de surse secundare de informații, ar trebui consultate portaluri autentice de licitație
ale UE, dintre care cele mai importante două sunt prezentate mai jos.
Locuri sursă de informații unde puteți avea acces la programe europene de sprijin.

1. Finanțări și oportunități de parteneriat
2. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (AEEAC)
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Finanțări și oportunități de parteneriat

Fiind unul dintre principalele canale de acces, puteți solicita granturi (și contracte) gestionate de Comisia Europeană
pe portalul de finanțare și oferte de parteneriat.

Portalul este punctul de intrare pentru participanții și experții în programele de finanțare și licitațiile gestionate de Comisia
Europeană și de alte organisme ale UE. Pe acest site există 26 de programe disponibile pentru perioada de programare
2014-2020, iar mai multe programe pentru perioada 2021-2027 vor fi, de asemenea, disponibile aici.

Pe site-ul web puteți să:
Căutați și solicitați oportunități de finanțare în cererile de propuneri
Căutați o cerere de ofertă și depuneți o ofertă
Gestionați-vă granturile și contractele
Înregistrați-vă ca expert, gestionați contractele și plățile online

Ultima secțiune " Prezentare generală a finanțărior europene" face trimitere la secțiunea "Găsiți cereri de finanțare –
după subiect" unde puteți căuta cereri de propuneri și licitații bazate pe grupare tematică.
Abordările și subiectele-cheie sunt următoarele:
Accentuarea regionalismului: programele INTERREG, de ex. Programul Europa Centrală. Networking: de exemplu,
rețeaua de orașe program
Aplicarea unor abordări inovatoare, sprijinirea cercetării: Orizont 2020, Orizont Europa
Dezvoltarea de soluții creative: Programul Europa Creativă
Creșterea competitivității: COSME, piața unică
Principalele aspecte legate de mediu și climă: Sprijinul LIFE pentru educație și formare: Erasmus
Aspecte societale de bază: Fondul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială, justiție, drepturi și valori
Tehnologie și dezvoltare urbană: Mecanismul pentru interconectarea Europei, URBACT, Europa digitală

Finanțări și oportunități de parteneriat

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură
(AEEAC)

În calitate de organism subordonat Comisiei Europene, gestionează finanțarea pentru
educație,cultură, audiovizual, sport, cetățenie și voluntariat .

AEEAC gestionează majoritatea părților programelor de finanțare ale UE enumerate mai jos:
Europa creativă (cultură și mass-media audiovizuală)
Erasmus+ (educație, formare, tineret și sport)
Corpul european de solidaritate (voluntariat, stagii și oportunități de angajare pentru tineri)
Europa pentru cetățeni (comemorare și participare civică)
Voluntarii UE pentru ajutor umanitar (formarea și consolidarea capacităților voluntarilor)
Programul de mobilitate intra-Africa (mobilitate academică în Africa)
Aceste programe ar trebui să fie accesate direct prin intermediul site-ului eacea, deși, în caz de câștig, administrarea este
gestionată pe site-ul internet al AEEAC secțiunea Finanțări și Oportunități de parteneriat.

Finanțări și oportunități de parteneriat

Strategiile EU

Este sarcina organismelor de conducere ale Uniunii Europene să ofere orientări pentru o gamă largă de procese de
dezvoltare socioeconomică pentru a asigura competitivitatea internațională a UE și, prin urmare, bunăstarea cetățenilor
săi.
Sondajele pregătitoare pentru dezvoltare, conceptele dezvoltate, strategiile de dezvoltare, programele operaționale sunt
publice. Principiile și așteptările stabilite în aceste documente de bază reprezintă punctul de referință pentru programele
de sprijin ale UE, iar cererile de propuneri din cadrul programelor vizează, de asemenea, facilitarea punerii în aplicare
a priorităților de dezvoltare prin intermediul proiectelor sprijinite. Prin urmare, solicitanții ar trebui să fie familiarizați
cu principalele strategii actuale, dintre care Strategia Europa 2020 a fost dominantă în ultimul deceniu.
1. Strategia Europa 2020
2. Uniunea Inovării
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Strategia Europa 2020

Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

Despre ce este vorba în Strategia Europa 2020?
Strategia Europa 2020 este agenda UE pentru creștere economică și locuri de muncă pentru deceniul actual
(2010-2020), care include obiectivele și orientările UE pentru funcționarea sa. Acesta subliniază creșterea
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii pentru a îmbunătăți competitivitatea și productivitatea Europei
și pentru a sprijini o economie socială de piață durabilă .
Pentru a atinge acest obiectiv, UE a adoptat obiective c are trebuie atinse până în 2020 în cinci domenii :
Angajabilitate
Cercetare și dezvoltare
Climate
change & energy
Educație
Sărăcia și excluziunea socială

Obiectivele la nivelul UE au fost transpuse în obiective naționale în fiecare țară a UE, reflectând situații și circumstanțe
diferite.

Care este rolul Eurostat?
Eurostat a fost implicată în procesul de definire a indicatorilor pentru a sprijini Strategia Europa 2020 și monitorizează
obiectivele principale cu nouă indicatori.
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Uniunea Inovării
Situația recentă a inovării europene se caracterizează prin tabloul de bord al țării și indicele
competitivității regionale.

Transformarea Europei într-o adevărată Uniune a inovării
Astfel a concluzionat Memorandumul din 2010: Stimularea performanței noastre în domeniul cercetării și inovării este
singura modalitate pentru Europa de a sprijini creșterea durabilă și de a crea locuri de muncă bune și bine plătite, care
vor face față presiunilor globalizării. Uniunea inovării este esențială pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020
pentru o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
Uniunea inovării a fost o politică anterioară în domeniul cercetării și inovării. Planul conținea peste 30 de puncte de
acțiune și viza să facă 3 lucruri:
transformarea Europei într-un performer științific de talie mondială
reducerea obstacolelor dinn calea inovării, cum ar fi: brevetarea costisitoare, fragmentarea pieței, stabilirea lentă a
standardelor și deficitul de competențe
revoluționarea modului în care sectoarele public și privat colaborează, în special prin parteneriate pentru inovare între
instituțiile europene, autoritățile naționale și regionale și întreprinderi.
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Beneficiile implementării proiectelor europene

În fiecare caz, întrebarea de bază pentru liderul/organismul responsabil al unei organizații solicitante este care este
beneficiul participării la un proiect al UE sau al unei cereri publice de propuneri de finanțare din partea UE. După se poate
observa din cele de mai sus, numărul de cereri este destul de mare, iar natura cererilor de propuneri variază, de asemenea,
foarte mult în funcție de nivelul de sprijin, dimensiunea bugetului proiectului, compoziția parteneriatului, tema, durata și
alți parametri ai proiectelor.
Documentele aplicației (AF) conțin deja un set de întrebări pentru organizația participantă, care poziționează relevanța
organizației partenere în proiectul în cauză: de exemplu, iată câteva întrebări din materialul AF din 2016

Apel Interreg Europa Centrală:

Relevanța partenerului
Care sunt competențele tematice ale organizației, experiențe relevante pentru proiect?
Care este rolul și responsabilitatea partenerului în proiect?
Care este beneficiul așteptat pentru organizație în urma participării la proiect?
Are organizația experiență în proiecte UE/internaționale?
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Chestiunea relevanței proiectului

Organizația solicitantă trebuie să concepe și să pună în aplicare un proiect care îndeplinește criteriile impuse de schema
de granturi a UE, dar, în același timp, este în interesul organizației să contribuie la realizarea propriilor obiective prin
punerea în aplicare a proiectului. Aceste aspecte sunt explicate și răspunse în secțiunea "Descrierea proiectului".
Următoarele sunt exemple de subiecte tipice.

Relevanța proiectului
Provocările teritoriale care trebuie abordate în cadrul proiectului.
Descrierea soluțiilor noi sau inovatoare care vor fi dezvoltate în timpul proiectului și/sau a soluțiilor existente
care vor fi adoptate și puse în aplicare pe durata de viață a proiectului.
Rolul cooperării transnaționale în punerea în aplicare a activităților proiectului.
Focalizarea proiectului
Prezentarea obiectivului principal al proiectului și explicarea modului în care acesta se leagă de obiectivul general
al programului.
Selectarea unuia dintre indicatorii de rezultat ai programului predefinit.
Descrierea principalelor rezultate ale proiectului și care arată modul în care acestea contribuie la indicatorul de
rezultat al programului.
Definirea obiectivelor specifice ale proiectului 1- 3 care urmează să fie atinse

Contextul proiectului
Descrierea contribuției proiectului la strategiile și politicile relevante la diferite niveluri.
Proiectul ar trebui, de preferință, să aibă sinergii cu alte proiecte sau inițiative ale UE.
Experiențe/lecții învățate din proiect și modul în care vor fi utilizate cunoștințele disponibile.
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Selectarea programului și a tipuli de proiect
... care îndeplinește atât așteptările, cât și competența profesională a organizației solicitante

Dacă încercăm să plasăm proiectele diferitelor programe pe o scară imaginară de dificultate, având în vedere
complexitatea structurală a programului, cererea de propuneri și AF, precum și dimensiunea bugetului, putem clasifica
proiectele transnaționale de tip Interreg ca fiind moderat dificile. La nivelul superior de dificultate al scalei se află
proiectele ORIZONT 2020, în timp ce categoria mai puțin complexă, la scară mai mică, include, de exemplu, proiecte
din programe gestionate de EACEA, de exemplu ERASMUS+, Europa pentru cetățeni, programe pentru ONG-uri.

În funcție de tendințele cererilor de propuneri ale UE, așteptările vor fi mai mari în ceea ce privește calitatea proiectelor,
care vor fi realizate în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și condițiilor programelor. Cu alte cuvinte, o
organizație solicitantă ar trebui să întreprindă numai pregătirea unui material de cerere ale cărui obiective, activități și
produse sunt în conformitate cu așteptările programului, pe de o parte, și cu obiectivele și oportunitățile solicitantului
însuși, pe de altă parte

Avantajele și dezavantajele participării la proiectele UE sunt rezumate mai jos, pe baza experienței noastre la
scară largă.
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Avantaje
Cooperare internațională

Colaborarea cu partenerii din alte țări are multe beneficii: o întâlnire
directă cu alte culturi, gândirea împreună, rezolvarea sarcinilor
împreună. În timpul implementării proiectului, partenerii pot prelua
experiențele altora, își pot dezvolta abilitățile reciproce într -o
interacțiune puternică și își pot extinde abilitățile profesionale.

Activitatea de calitate de-a lungul priorităților UE

Întrucât proiectele trebuie să fie în conformitate cu obiectivele
programelor UE, iar obiectivele definite sunt elaborate și publicate de
UE în urma unor lucrări pregătitoare aprofundate, performanța
proiectelor va fi realizată în mod necesar în produse care servesc la
dezvoltarea acestei regiuni pe cele mai relevante subiecte. Calitatea
muncii în proiect este, de asemenea, în mod necesar ridicată, în unele
cazuri mai mare decât ceea ce ar putea realiza organizația parteneră
în sine.

Proiectele implică, de obicei, o gamă largă de activități

profesionale, cu elemente moderne, creative și inovatoare, prin care
cunoștințele partenerilor sunt crescute semnificativ .
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Avantaje
Networking

Partenerii de proiect lucrează în rețea, iar relațiile stabilite persistă adesea și
generează colaborări suplimentare. Cooperarea partenerilor este o diviziune a
muncii prin care fiecare partener are acces la informații și cunoștințe
suplimentare. Activitatea comună va utiliza în mod necesar cele mai noi
tehnologii, ar fi conferințele video prin internet, tehnologiile informatice de
schimb de informații și utilizarea instrumentelor de comunicare și diseminare
a rețelelor de socializare.

Conștientizarea succesului

Proiectele implementate în programele europene sunt o referință bună pentru
creșterea imaginii organizațiilor. Fără cooperare internațională, organizațiile
mai mici nu ar putea performa la acest standard. Proiectele de succes se
mândresc cu personalul organizației participante, iar efectele proiectelor pot
afecta întreaga colecție și chiar populația așezării. Sentimentul de succes este,
de asemenea, sporit de faptul că solicitanții primesc uneori o sumă
semnificativă de finanțare din partea UE, din care o parte semnificativă poate
fi cheltuită pentru costurile cu personalul. Bugetul proiectului poate oferi, de
asemenea, o oportunitate pentru organizație de a realiza proiecte pilot
individuale utile în producția unui produs cu beneficii directe, ar fi un studiu
de fezabilitate, care poate fi, de asemenea, un material de pregătire a ofertei de
investiții. De asemenea, se pot face investiții la scară mică în legătură cu
obiectivele proiectului, precum și achiziții de active.
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Dezavantaje
Dificultăți în aplicare

Fondurile de finanțare pentru proiecte pot fi accesate numai prin licitații.
Prin urmare, au fost identificate două dificultăți:

Materialul de aplicare trebuie să fie la un standard ridicat pentru a
fi competitiv. În același timp, activitățile și produsele planificate ale
proiectului trebuie să fie, de asemenea, utile pentru organizația
solicitantă. Crearea unei aplicații competitive este o sarcină
profesională serioasă care necesită o pregătire și o practică adecvată,
iar acest lucru are un impact asupra costurilor, indiferent dacă
materialul este pregătit de un departament al organizației sau de un
expert extern.

Există o concurență tot mai mare pentru granturi și participarea la
proiecte. În cazul licitațiilor anunțate în multe programe, șansele de
câștig sunt statistic între 5-15%, iar șansele de 25-50% pot fi deja
declarate a fi bune. Organizațiile care nu sunt instruite în mod adecvat
au un rol de partener principal practic de neatins și sunt mai bine să
participe la proces ca parte a unei echipe partenere. Un număr mare
de cereri nereușite este adesea dezamăgitor și, deoarece procesul de
evaluare este lent (6-12 luni), solicitanții își pot pierde cu ușurință
speranța.
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Impactul rezultatelor proiectului
În fiecare caz, proiectele trebuie să prezinte rezultate specifice care sunt relevante pentru obiectivele programului
și sunt în conformitate cu așteptările de dezvoltare ale organizației partenere.

Rezultatele proiectului
Activitățile proiectului se desfășoară în pachete de lucru, iar activitatea are ca rezultat rezultate bine definite (produse
intermediare) și rezultate (produse finale). Activitățile proiectului au loc în public, iar rezultatele pot fi utilizate în mod
liber. Acest principiu garantează că sprijinul financiar al UE aduce beneficii comunității atât la nivel de partener, cât și
la nivelul UE. În cazul administrațiilor locale și al organismelor regionale, publicitatea și activitatea publică reprezintă
oricum un principiu de bază, iar punerea în aplicare a proiectelor este un mijloc de a face acest lucru.
Diseminarea rezultatelor cu finanțare din partea UE este o așteptare generală și o practică obligatorie. În acest fel,
relevanța finanțării UE pentru organizațiile publice este confirmată de proiecte de succes. Rezultatele proiectelor trebuie
să ajungă la grupuri țintă specifice. O cerință suplimentară este de a asigura sustenabilitatea și transferabilitatea
rezultatelor.

Indicatorii proiectului
La crearea programelor, sunt definiți indicatori la nivel de program care reflectă obiectivele generale ale programelor, iar
valorile-țintă sunt, de asemenea, definite pentru indicatori. Performanța fiecărui proiect este măsurată prin indicatori de
nivel de proiect.

Două tipuri de indicatori de rezultat sunt definiți în proiecte:
Indicatori tematici de rezultat
(Ex. numărul de instituții care aplică strategiile, planurile sau instrumentele îmbunătățite; numărul de persoane instruite)
Indicatori de rezultat ai comunicării
(Ex. activități comune de comunicare puse în aplicare)
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Observații finale

Un criteriu important pentru programele UE este acela că acestea
contribuie la dezvoltarea socioeconomică. Analiza la sfârșitul ciclului a
programelor oferă dovezi privind măsura în care obiectivele programului
au fost îndeplinite. Indicatorii definiți în momentul pregătirii programului
sunt utilizați pentru acest studiu. Proiectele specifice trebuie să fie strict
în conformitate cu obiectivele programului. În același timp, desigur,
proiectele sunt implementate de organizațiile partenere prin obiectivele
lor și trebuie să depună eforturi pentru a disemina rezultatele pe scară
largă.

În cele din urmă, rezultatele programelor specifice realizează

obiectivele programelor, iar performanța fiecărui proiect, măsurată prin
indicatori, este contribuția la performanța programelor în ansamblu.

Activitățile și rezultatele proiectelor și diseminarea rezultatelor către
publicul larg reprezintă un proces strict controlat, care este raportat de
parteneri autorităților de control. Impactul proiectelor asupra grupurilorțintă socioeconomice este un proces măsurabil, iar impactul acestora ar
trebui să fie proporțional cu nivelul sprijinului UE. Legătura dintre
sprijin și impactul rezultatelor devine din ce în ce mai importantă și, în
consecință, activitățile de control devin din ce în ce mai stricte.
Solicitanții ar trebui să fie conștienți de acest lucru la începutul
procesului, și anume la pregătirea cererii, pentru a răspunde așteptărilor
din rapoartele de proiect.
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