
Cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului european „Cetățeni, egalitate, drepturi și 
valori” (CERV) 
 
Comisia europeanā a lansat o cerere de propuneri de proiecte în cadrul programului european 
„Cetățeni, egalitate, drepturi și valori” (CERV) care are în vederea promovarea drepturilor 
copilului. 
 
Titlul cererii: „Cerere de propuneri pentru protecția și promovarea drepturilor copilului” 
 
Obiective: 
Această cerere de propuneri va contribui la răspunsul dat la impactul pandemiei Covid-19, 
promovând modalități de integrare și plasare a drepturilor copiilor în răspunsurile la această 
situație și la orice alte situații de urgență. În paralel, va promova răspunsuri sensibile la gen la 
diferitele nevoi ale copiilor care sunt cauzate sau s-au agravat din cauza pandemiei Covid-19. De 
asemenea, va contribui la punerea în aplicare a acțiunilor propuse de Strategia UE privind 
drepturile copilului. 
Proiectele din cadrul acestei cereri pot fi fie locale, naționale sau transnaționale și ar trebui 
elaborate în strâns parteneriat cu și/sau conduse de părți interesate-cheie corespunzătoare. 
 
Bugetul disponibil pentru apel este de 2.160.000 EUR. Acest buget ar putea fi majorat cu maximum 
20%; cofinanțarea este de 90%. 
 
Termenul-limită pentru depunerea cererilor este: 7 septembrie 2021, ora 17:00 la Bruxelles 
 
Eligibilitate: orice entitate publică sau privată din ţările participante la program 
 
Pe platforma deschisă oficial de Comisia europeană pe pagina oficială a cererii (menţionată în fişa 
de prezentare din anexă), la data prezentei note de informare, sunt înregistrate 20 de propuneri de 
colaborare din Albania, Austria, Cipru, Danemarca, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Regatul 
Ţărilor de Jos, Slovenia, Spania, Ungaria. Precizăm că, orice entitate interesată de o potențială 
colaborare poate să se înscrie, aceasta nefiind automat un angajament de participare. 
 
Propunerea poate fi trimisă în orice limbă oficială a UE (rezumatul/abstractul proiectului ar 
trebui totuși să fie întotdeauna în engleză). Din motive de eficiență, solicitanții sunt sfătuiți cu 
tărie să utilizeze limba engleză pentru întreaga aplicație. Textul oficial al cererii (versiunea în 
engleză) este anexat prezentei note de informare. 
 
Biroul UNCJR Bruxelles a solicitat la 29 aprilie a.c. o versiune în limba română. În cazul în care, 
serviciile de traducere europene au în lucru acest document, informația va fi comunicată în timp 
util. Solicitarea a fost făcută potrivit indicațiilor menționate în textul oficial al cererii. 
 


