
 
Comisia europeană anunțā deschiderea finanțārilor pentru înfrāțiri de oraşe şi rețele 
de oraşe. 
 
Titlul finanțārii: “CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: ÎNFRĂȚIREA 

ORAȘELOR/REȚELE DE ORAȘE” (2 componente) 
 
Program: “CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI” (CERV) 2021-2027” 
 
Bugetul total al cererii: 6.945.135 EUR 
 
Componenta « Înfrāțirea oraşelor » : bugetul disponibil este de 2.745.135 EUR 
Componenta « Rețele de oraşe » : bugetul disponibil este de 4.200.000 EUR 
 
Pentru ambele componente, proiectele se pot baza pe rezultatul consultărilor cetățenilor și pot duce 
la dezbateri despre modalități concrete de a crea o Uniune mai democratică, de a permite 
cetățenilor să se implice din nou în ceea ce priveşte proiectul comunitar, dezvoltând un sentiment 
mai puternic de apartenențā la acesta. 
Se așteaptă ca proiectele sā conducā la reflecții asupra unei noi narațiuni (poveşti) despre Europa, 
constructivă, orientată către cetățeni şi viitor, promovând egalitatea, care ar fi mai atrăgătoare, în 
special pentru generația mai tânără. 
Proiectele înscrise în componenta « Rețelele de orașe » ar trebui să ofere orașelor și 
municipalităților posibilitatea de a aprofunda și intensifica cooperarea și dezbaterea într-o 
perspectivă pe termen lung, de a dezvolta rețele durabile și de a contura o viziune pe termen lung 
privind viitorul integrării europene. 
 
Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 26 august  2021 
 
Eligibilitate: 
Solicitanții (beneficiarii și entitățile afiliate) trebuie: 
- sā fie entitāți publice sau private, 
- să fie un organism public sau o organizație non-profit: orașe/municipalități și/sau alte niveluri de 
autorități locale sau comitetele lor de înfrățire sau alte organizații non-profit care reprezintă 
autoritățile locale. 
  
Foarte important : Proiectele cărora li s-a acordat eticheta „Marcă de excelență” în cadrul 
programului pot beneficia de sprijin din partea « Fondului european de dezvoltare regională » » sau 
a « Fondului social european Plus »,  în conformitate cu articolul 73 alineatul (4) din Regulamentul 
privind dispozițiile comune pentru perioada 2021-2027, dacă îndeplinesc următoarele condiții 
cumulative: 
(a)         au fost evaluate în cadrul unei cereri de propuneri lansate în cadrul programului; 
(b)         respectă cerințele minime de calitate din respectiva cerere de propuneri; 
(c)         nu pot fi finanțate în cadrul respectivei cereri de propuneri din cauza unor constrângeri 
bugetare. 
 
Alte detalii (inclusiv baza legală și informațiile despre platforma de căutare de parteneri) în fişa de 
prezentare a cererii care se regăseste alaturat prezentei informari. 

 


