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Tabel acronime
CDS

Strategia de dezvoltare culturală

EaP

Parteneriatul estic

EU

Uniunea Europeană

NCC/T

Orașe / municipii care nu sunt capitale
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1 Introducere și informații generale
Prezentul apel la propuneri (pentru susținerea pregătirii strategiilor de dezvoltare culturală) este
implementat în cadrul proiectului finanțat de UE „EU4Culture”.

1.1 EU4Culture
Proiectul EU4Culture își propune să încurajeze cultura ca motor pentru creștere și dezvoltare socială în
cele șase țări din regiunea Parteneriatului Estic (EaP): Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica
Moldova și Ucraina. Aceasta va contribui la îmbunătățirea rolului sectorului cultural ca motor al dezvoltării
economice și, prin abordarea sa interregională, va promova, de asemenea, dialogul intercultural și
schimbul de cunoștințe între țările partenere din Parteneriatul estic. Mai mult, EU4Culture va contribui la
îmbunătățirea guvernanței locale în sectorul culturii prin sprijinirea proceselor de reglementare și a
dialogului politic participativ.
Proiectul plasează în centrul său cultura, industriile creative și monumentele culturale, toate având un
potențial imens pentru politici durabile cu un impact larg. Proiectul va ajuta orașele din regiunea
Parteneriatului estic să dezvolte și să pună în aplicare o strategie de dezvoltare culturală, urmând
abordarea capitalelor europene ale culturii.
Orașele și municipiile non-capitale (NCC / T) din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și
Ucraina sunt invitate să prezinte o Notă conceptuală în cadrul prezentului apel la propuneri. Criteriile de
eligibilitate pentru orașe sunt definite în secțiunea 2. În cadrul proiectului „EU4Culture” vor fi selectate
maximum cinci (5) orașe sau municipii care nu sunt capitale din fiecare dintre cele cinci țări participante
din Parteneriatul estic (adică, maximum 25 de orașe sau municipii în total). NCC / T selectat vor primi o
subvenție de maximum 1.000 EUR pentru pregătirea cererii complete. Din cele cinci NCC / T selectate pe
fiecare țară în cadrul acestei cereri, trei (3) din fiecare țară din Parteneriatul estic vor primi în continuare
subvenții de maximum 30.000 EUR pentru a concepe o strategie de dezvoltare culturală. În cele din urmă,
un (1) oraș sau municipiu din fiecare țară din Parteneriatul estic va fi selectat pentru a primi maximum
300.000 EUR pentru implementarea Strategiei de dezvoltare culturală și va primi, de asemenea, sprijin
pentru consolidarea capacităților în domenii precum:




Dezvoltarea strategiei de internaționalizare,
Întreprindere și management cultural,
• Indicatori și statistici culturale.

1.2 Cine implementează EU4Culture?
Proiectul „EU4Culture” finanțat de UE este implementat de următoarele instituții culturale din statele
membre ale UE:





Institutul Goethe e.V. (Conducător),
Centrele cehe,
Institutul Cultural Danez,
Institutul francez din Georgia.

Goethe-Institut e.V. - este institutul cultural al Republicii Federale Germania cu o acoperire globală. Prin
cele 150 de filiale din peste 90 de țări, se bazează pe parteneriate de lungă durată cu instituții și indivizi
independenți din punct de vedere politic, pentru a stimula și susține sectorul culturii și creativității.
Centrele cehe – reprezintă Republica Cehă într-o gamă largă de domenii culturale și sociale: de la artă și
industriile creative până la realizările științei și inovațiilor cehe. Centrele cehe oferă, de asemenea, cursuri
de limbă cehă în țări străine. Centrele cehe participă la proiecte internaționale și funcționează ca o
platformă pentru dezvoltarea dialogului cultural internațional.
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Institutul Cultural Danez – este punctul focal pentru crearea relațiilor culturale pe termen lung. Cu cinci
institute, două țări prioritare și activități în mai multe țări, DCI se străduiește să fie aproape de inovațiile
apărute la nivel global, chiar acolo unde arta, cultura și cunoașterea fac cu adevărat diferența. Scopul
institutului este de a încuraja înțelegerea internațională prin schimbul de valori culturale, idei și
experiențe.
Institutul francez din Georgia – este prezent în Georgia din anul 2002. Institutul francez din Georgia a
implementat o serie de proiecte în Georgia, care au abordat cultura, învățarea limbilor străine, educația
și formarea medicală, inclusiv în Abhazia. Acesta deține în mod regulat președinția clusterului EUNIC din
Georgia și a organizat Ziua europeană a limbilor la Tbilisi.

1.3 Obiectivele proiectului
Obiectivul global al prezentului apel la propuneri este creșterea rolului culturii și al industriilor creative
pentru dezvoltarea economică și socială în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
Obiectivul specific al prezentului apel la propuneri este elaborarea și implementarea strategiilor de
dezvoltare culturală bazate pe abordarea participativă și dialogul public-privat, păstrând și dezvoltând în
același timp dimensiunile multiculturale / multi-etnice în orașele / zonele vizate.
Lista indicativă și neexhaustivă a activităților:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Îmbunătățirea guvernanței locale în orașe și în municipii din sectorul cultural și creativ;
Consolidarea resurselor și capacităților autorităților locale în ceea ce privește gestionarea
politicilor culturale și dezvoltarea industriilor creative;
Îmbunătățirea structurilor de management în orașe și municipii pentru dezvoltarea durabilă a
culturii și a sectorului creativ;
Revizuirea și analiza provocărilor cheie cu care se confruntă sectorul cultural și creativ;
Creșterea nivelului de cooperare și networking între autoritățile publice relevante și alte părți
interesate din sectorul cultural și creativ, de ex. prin explorarea și utilizarea oportunităților
pentru întreprinderile culturale locale, asociațiile relevante și organizațiile societății civile de a
participa la discursul politic și la dialogul constructiv cu autoritățile publice;
Consolidarea capacității operatorilor din industria culturală și creativă de a furniza servicii
calitative și durabile;
Îmbunătățirea dialogului intercultural și a schimbului de cunoștințe în domeniile culturii și
sectorului creativ din țările partenere ale Parteneriatului estic;
Creșterea gradului de conștientizare a oportunităților de internaționalizare în rândul
operatorilor culturali naționali / regionali / locali.

1.4 Alocarea financiară furnizată de autoritatea contractantă
Suma indicativă globală pusă la dispoziție în cadrul celor trei etape ale apelului la propuneri este de
1.975.000 EUR. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu atribui toate fondurile disponibile.
Suma indicativă pusă la dispoziție în fiecare dintre cele trei etape este următoarea:
1) Etapa 1 - 25.000 EUR: maxim cinci (5) NCC / T din fiecare țară participantă primesc maximum
1.000 EUR fiecare;
2) Etapa 2 - 450.000 EUR: maxim trei (3) NCC / T din fiecare țară participantă primesc maximum
30.000 EUR fiecare;
3) Etapa 3 - 1.500.000 EUR: unui (1) NCC / T din fiecare țară participantă i se acordă maximum
300.000 EUR.
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Vă rugăm să rețineți: Solicitanții care au primit o subvenție de 1000 EUR se angajează să pregătească și
să depună o cerere completă.
Pentru mai multe detalii privind termenii și condițiile, vă rugăm să consultați secțiunea 3 din acest ghid.

2 Reguli pentru prezentul apel la propuneri
2.1 Criterii de eligibilitate
Există patru seturi de criterii de eligibilitate, care trebuie respectate până la data depunerii notei
conceptuale. Acestea se referă la:
(1) Actorii:
 Solicitantul principal, adică entitatea care trimite formularul de cerere (2.1.1),
 Orice co-solicitant (e) (în cazul în care nu se specifică altfel, solicitantul principal și cosolicitantul (solicitanții) acestuia sunt denumiți în comun „solicitanți”) (2.1.1),
(2) Locația:
 Criterii de eligibilitate geografică (2.1.2),
 Criterii specifice de eligibilitate (2.1.2);
(3) Acțiunile:


Acțiuni pentru care se poate acorda o subvenție (2.1.3);

(4) Costurile:


Tipuri de costuri care pot fi luate în considerare la stabilirea cuantumului subvenției (2.1.4).

2.1.1 Eligibilitatea solicitanților
Solicitantul principal
Orașele și municipiile non-capitale din cele cinci țări din regiunea Parteneriatului estic, adică Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina pot da curs prezentului apelul la propuneri date și
pot acționa ca solicitant principal. Solicitantul principal este entitatea care depune formularul de cerere.
Pentru a fi eligibil pentru o subvenție, solicitantul principal trebuie să fie:






O persoană juridică și
Non-profit și
O autoritate publică regională / locală care reprezintă cultura și / sau sectorul creativ din
orașul sau municipiului său sau
O organizație non-profit care acționează în numele unei autorități publice regionale / locale
care reprezintă cultura și / sau sectorul creativ din orașul sau municipiul său și
Responsabil direct de pregătirea și gestionarea acțiunii împreună cu co-solicitantul
(solicitanții) și entitatea (entitățile) afiliată, fără a acționa ca intermediar.

Solicitantul principal poate acționa individual sau cu co-solicitanți, dar parteneriatele sunt încurajate
Un reprezentant legal al solicitantului principal trebuie să autorizeze în mod oficial trimiterea notei
conceptuale prin semnarea unei declarații pe proprie răspundere
Dacă i se acordă contractul de finanțare, solicitantul principal va fi informat în scris cu privire la succesul
Notei conceptuale și va deveni beneficiarul identificat drept Coordonator. Coordonatorul este
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interlocutorul principal al autorității contractante. Coordonatorul reprezintă și acționează în numele
oricărui alt co-beneficiar (dacă există) și coordonează proiectarea și implementarea acțiunii.
Co-solicitant (i)
Co-solicitanții participă la proiectarea și implementarea acțiunii, iar costurile pe care le suportă sunt
eligibile în același mod ca și cele suportate de solicitantul principal.
Co-solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitantul principal. În plus,
autoritățile publice regionale / locale co-solicitante trebuie să provină din același oraș sau municipiu - ceea
ce nu este o obligație pentru co-solicitanții din alte tipuri de organizații non-profit.
Dacă i se acordă contractul de subvenționare, co-solicitantul (solicitanții) (dacă există) va deveni beneficiar
(ii) în acțiune (împreună cu solicitantul principal).

2.1.2 Eligibilitate geografică și specifică
Subliniem că activitățile care urmează să fie puse în aplicare de orașele sau municipiile non-capitale din
cadrul acestui apel ar trebui să aibă o implicare eficientă multiculturală / multi-etnică și ar trebui să vizeze
păstrarea și dezvoltarea dimensiunilor multiculturale / multi-etnice în orașele / zonele vizate.
Eligibilitate geografică
Pentru a fi eligibili pentru o subvenție, solicitanții trebuie să respecte, de asemenea, toate criterii de
eligibilitate următoare:
(1) Să fie orașe și municipii non-capitale situate în cele cinci țări participante ale Parteneriatului estic
(adică în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) și
(2) Să fie orașe și municipii non-capitale pe deplin controlate de guverne oficiale, astfel cum este
recunoscut de dreptul internațional și
(3) Să fie orașe și municipii non-capitale cu accesibilitate neîngrădită, precum și cu siguranță și
securitate durabilă și verificată pentru toate grupurile țintă.
. Orașele/municipiile care nu au mai primit finanțare EU în domeniul cultural vor avea un avantaj.
Criterii specifice de eligibilitate
Criteriile specifice de eligibilitate au fost stabilite pe baza mărimii și populației țărilor eligibile, precum și
pe diviziunea administrativă a orașelor / municipiilor.
Pentru a fi eligibili pentru o subvenție, solicitanții trebuie să respecte toate următoarele criterii de
eligibilitate:
Țara
Armenia
populația cca. 2,97 milioane
Azerbaidjan
populația cca. 10,13 milioane
Georgia
populația cca. 3,72 milioane
Republica Moldova
populația cca. 3,31 milioane
Ucraina
populația cca. 41,53 milioane

Descrierea criteriilor specifice de eligibilitate
Orașe sau municipii non-capitale cu cel puțin 15 000 sau mai
mulți locuitori
Orașe sau municipii non-capitale cu cel puțin 50 000 sau mai
mulți locuitori
Orașe sau municipii non-capitale cu cel puțin 15 000 sau mai
mulți locuitori
Orașe sau municipii non-capitale cu cel puțin 15 000 sau mai
mulți locuitori
Orașe sau municipii non-capitale cu cel puțin 200 000 sau mai
mulți locuitori
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2.1.3 Acțiuni eligibile: acțiuni pentru care se poate face o notă conceptuală
Definiție
O acțiune este compusă dintr-un set de activități.

Durată
Durata planificată pentru pregătirea / depunerea notei conceptuale este de o (1) lună.
Durata planificată pentru pregătirea / depunerea cererii complete este de două (2) luni.
Durata planificată pentru pregătirea Strategiei de dezvoltare culturală este de șase (6) luni.
Durata planificată pentru implementarea Strategiei de dezvoltare culturală este de douăzeci și cinci (25)
de luni.
Sectoare sau teme
Sectoarele sau temele specifice la care trebuie să se refere acțiunea sunt descrise în secțiunea 1.3 de mai
sus. Acțiunile trebuie să includă cel puțin trei dintre cele opt activități enumerate la punctul 1.3 de mai
sus. Solicitanții trebuie să precizeze în mod explicit care dintre aceste opt sunt incluse în propunerile lor.
Loc de desfășurare
Acțiunile trebuie să aibă loc în orașele și municipiile non-capitale din următoarele țări: Armenia,
Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Cu toate acestea, activitățile punctuale (de exemplu,
seminarii sau conferințe, vizite de studiu, deschiderea sau închiderea unei campanii / conferințe) pot să
aibă loc în alte țări, dacă sunt justificate în mod corespunzător prin considerații politice sau operaționale
în descrierea acțiunii. Justificarea pentru astfel de cazuri va fi examinată în timpul procesului de evaluare.
Tipuri de acțiuni și activități


Etapa notei conceptuale – Solicitanții principali eligibili din fiecare dintre cele 5 țări din cadrul
Parteneriatului estic sunt invitați să trimită o notă conceptuală care:
o Descrie mediul cultural și creativ,
o Stabilește o viziune pentru o strategie de dezvoltare a culturii în orașul respectiv,



Etapa completă de aplicare – Un maxim de cinci (5) candidați principali din fiecare dintre cele 5
țări participante la Parteneriatul estic, care au depus nota conceptuală și au primit 1.000 EUR, vor
fi invitați să pregătească o cerere completă care:
o
o
o

Descrie mai detaliat mediul cultural și creativ,
Prezintă mai detaliat viziunea unei strategii de dezvoltare a culturii în orașul respectiv,
Oferă o setare a bugetului (ca pentru formularul complet de cerere).



Etapa Strategiei de dezvoltare culturală - Un maxim de trei (3) candidați principali în fiecare dintre
cele 5 țări participante la Parteneriatul estic, care au depus o cerere completă și au primit 30.000
EUR, vor fi invitați să pregătească o strategie de dezvoltare culturală.



Etapa de implementare – Unui (1) NCC / T selectat în fiecare dintre cele 5 țări participante la
Parteneriatul estic i se va acorda o subvenție de 300.000 EUR pentru implementarea strategiei
sale culturale și de dezvoltare.

Vizibilitate
Solicitantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face publică faptul că Uniunea Europeană a
finanțat sau cofinanțat acțiunea. Pe cât posibil, acțiunile care sunt finanțate integral sau parțial de Uniunea
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Europeană trebuie să încorporeze activități de informare și comunicare menite să sensibilizeze publicul
specific sau general cu privire la motivele acțiunii și sprijinul UE pentru acțiunea din țară sau regiune. în
cauză, precum și rezultatele și impactul acestui sprijin.
Solicitanții trebuie să respecte obiectivele și prioritățile și să garanteze vizibilitatea finanțării UE (a se
vedea Manualul de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale UE specificat și publicat de
Comisia Europeană la https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-euexternal-actions_en).
Alte linii directoare de vizibilitate și comunicare în conformitate cu Strategia de comunicare a EU4Culture
trebuie respectate.
2.1.4

Eligibilitatea costurilor: costuri potențiale incluse

Eligibilitatea costurilor generale
Numai costurile eligibile vor fi acoperite de o subvenție în cadrul proiectului EU4Culture. Categoriile de
costuri eligibile și neeligibile sunt indicate mai jos.
Costurile eligibile sunt costurile suportate efectiv de către beneficiarul unei subvenții. Costurile sau
cheltuielile eligibile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:






Să fie sunt relevante pentru scopul finanțării și necesare pentru implementarea proiectului;
Apar pe durata acțiunii;
Respectă cerințele aplicabile referitoare la impozite și legislație;
Sunt rezonabile, adecvate, justificate și respectă cerințele unei bune gestiuni financiare, în special
în ceea ce privește economia și eficiența;
Pentru etapa 2: sunt indicate în bugetul global estimat.

Costuri directe eligibile (conform formularului complet de cerere)
Costurile directe eligibile pentru acțiune sunt acele costuri care, ținând seama în mod corespunzător de
condițiile de eligibilitate stabilite mai sus, sunt identificabile ca fiind costuri specifice direct legate de
realizarea acțiunii, cum ar fi:








Costul aferent personalului care lucrează în temeiul unui contract de muncă cu solicitantul sau un
alt document echivalent și atribuit acțiunii, alcătuit din salarii efective plus contribuții de asigurări
sociale și alte costuri statutare incluse în remunerația lor;
Costurile aferente consumabilelor (papetărie de birou) și a consumabilelor, cu condiția ca
acestea să fie identificabile și alocate acțiunii;
Costuri care decurg direct din cerințele legate de realizarea acțiunii (diseminarea informațiilor,
evaluarea specifică acțiunii, traducere, fotocopiere, corectură, reproducere etc.), inclusiv
costurile serviciilor financiare (în special costurile transferului de bani);
Costurile serviciului, aprovizionării și altor comenzi de lucru plasate de beneficiar în scopuri de
proiect; aceasta include costurile asigurării calității și măsurile de planificare a proiectelor atât la
începutul, cât și în timpul proiectului;
Alte costuri justificate în mod corespunzător de nevoile operaționale.

Costuri directe non-eligibile
Următoarele costuri nu sunt eligibile:






Datorii și cheltuieli de serviciu (dobânzi);
Prevederi pentru pierderi, datorii actuale sau potențiale;
Achiziții de terenuri sau clădiri;
Achiziții de vehicule;
Chirie pentru birou, cu excepția cazului în care solicitantul poate demonstra că este necesară
închirierea de birouri suplimentare și specifice în scopul implementării acțiunii;
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Pierderi de schimb valutar;
Impozite, inclusiv TVA, cu excepția cazului în care beneficiarul sau co-beneficiarii pot demonstra
că nu le pot revendica;
Credite către terți;
Costurile specificate de beneficiar care sunt finanțate printr-un alt proiect sau fond care include
deja o subvenție a Uniunii Europene (fără finanțare dublă);
Prestații în natură (cu excepția muncii voluntare);
Bonusuri legate de performanță care sunt incluse în cheltuielile de personal.

Important: conflictul de interese trebuie evitat constant!
Capacitate administrativă, financiară și operațională. Pentru a fi eligibili, solicitanții principali trebuie să
asigure structuri administrative funcționale (organisme de contabilitate, achiziții, control etc.). Evaluarea
capacității administrative, financiare și operaționale va face parte din etapa 2 (etapa completă de
aplicare), iar informațiile detaliate aferente vor fi solicitate în această etapă.
În această etapă, solicitanților vor avea de prezentat următoarele documente:
 Ultimele două situații financiare (auditate),
 Dovada înregistrării / statutului legal conform reglementărilor locale.
În această etapă 1 (etapa notei conceptuale) se depune o declarație pe proprie răspundere, prin care
sunt detaliate criteriile de excludere ale UE și prin care se declară evitarea conflictelor de interese, precum
și dubla finanțare (a se vedea Regulamentul financiar al UE, articolul 136 Criteriile de excludere și deciziile
privind excluderile) .
Excluderea finanțării duble
Costurile care nu sunt deja acoperite de alte surse de finanțare sunt eligibile.
Cheltuielile declarate de beneficiar (beneficiari) în cadrul activităților propuse și finanțate prin altă acțiune
sau program de lucru al Uniunii Europene sau altă sursă de finanțare nu vor fi eligibile.

3 Modul de aplicare și procedurile de urmat
3.1 Apel la propuneri - Nota conceptuală - Etapa 1
În această etapă, orașele și municipiile non-capitale (NCC / T) din Armenia, Azerbaidjan, Georgia,
Republica Moldova și Ucraina sunt invitate să prezinte o Notă conceptuală. În Nota conceptuală,
solicitantul principal trebuie să descrie mediul cultural și creativ al orașului său și să ofere o viziune
generală asupra măsurilor politice legate de dezvoltarea sectorului cultural și creativ.
Baza unei bune note conceptuale este o idee care identifică în mod clar provocările relevante din cultură
și din sectorul creativ din orașul dat și o evaluare a necesităților care trebuie abordate. Solicitantul
principal trebuie să invite reprezentanți din cultură și din sectorul creativ să participe la proiectarea
aplicației și, într-o etapă ulterioară, la implementarea acțiunii.
Solicitantul principal trebuie să definească în mod clar obiectivele, rezultatele care trebuie atinse,
activitățile care trebuie desfășurate și grupurile țintă. Solicitantul principal poate efectua, de asemenea,
cercetări pentru a obține informații suplimentare privind contextul și impactul posibil, de exemplu, analiza
nevoilor sau a lacunelor.
Obiectiv general

Implicarea
părților regionale
interesate

Planificarea
comună
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3.2 Conținutul notei conceptuale
În cadrul notei conceptuale, solicitantul principal este invitat să:










Descrie contribuția sectorului cultural și creativ la mediul socio-economic actual al orașului;
Ofere exemple de târguri majore, festivaluri, conferințe și alte evenimente la scară largă
organizate de oraș în ultimii cinci ani în domeniul culturii sau creativ;
Demonstreze dimensiuni multiculturale / multi-etnice în orașele / zonele vizate;
Furnizeze informații despre infrastructuri majore, facilități sau alte platforme și spații destinate
practicării și promovării culturii și creativității;
Descrie rolul organizațiilor neguvernamentale ale societății civile care sunt active în domeniul
cultural și creativ local;
Explice modul în care reprezentanții culturii și ai sectorului creativ sunt susținuți de autoritățile
publice ale orașului;
Ofere informații despre programe de consolidare a capacităților sau alte platforme educaționale
destinate promovării culturii și creativității în oraș / municipiu;
Ofere o descriere generală a viziunii de dezvoltare pentru sectorul cultural și creativ din oraș;
Identifice măsurile politice majore, principalele grupuri țintă și rezultatele așteptate care ar putea
fi relevante pentru o strategie de dezvoltare culturală a orașului.

3.3 Pregătirea și depunerea notei conceptuale
Pentru a răspunde prezentului apel la propuneri, solicitanții principali trebuie să:
I. Furnizeze informații despre orașul / municipiul solicitant și reprezentantul legal al acestuia. Vă rugăm
să rețineți că înregistrarea acestor date pe GAP - Goethe Application Portal (Portalul de aplicații
Goethe) este obligatorie pentru acest apel la propuneri;
II. Furnizeze informații relevante în conformitate cu instrucțiunile sau întrebările de orientare furnizate
în formularul de cerere (Notă conceptuală).
Nota conceptuală împreună cu declarația pe proprie răspundere semnată de către solicitantul principal
trebuie trimise online prin intermediul Portalului GAP
https://gap-online.goethe.de/en-US/cases/378d631f-2ebf-463f-8ff8-e2f2f937a4d9/create
La trimiterea online a unei note conceptuale, solicitantul principal va primi o confirmare automată de
primire în profilul său GAP.
Șabloanele și documentele justificative vor fi disponibile pe site-ul web al proiectului după publicarea
apelului la propuneri (pe 21 mai 2021).
În caz de probleme tehnice, vă rugăm să contactați support.gap@goethe.de.

3.4 Termenul limită pentru depunerea notei conceptuale
Termenul limită pentru depunerea notei conceptuale este 30/06/2021 la prânz (12:00, Ora Europei
Centrale). Pentru a converti acest termen la ora locală, puteți utiliza orice instrument de conversie a orei
online care ia în considerare fusurile orare și modificările orei de iarnă / vară (exemplu disponibil aici).1
Solicitantul principal este sfătuit să nu aștepte până în ultima zi pentru a-și trimite nota conceptuală,
deoarece traficul intens pe internet sau o defecțiune la conexiunea la internet (inclusiv defectarea
electricității etc.) ar putea duce la dificultăți de depunere. Autoritatea de contact nu poate fi trasă la
răspundere pentru orice întârziere din cauza unor astfel de dificultăți menționate anterior.

1

De exemplu: http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html.
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Orice notă conceptuală depusă după termenul limită va fi respinsă.

3.5 Informații suplimentare referitoare la Nota conceptuală
Echipa EU4Culture va organiza sesiuni de informare online și seminarii pentru a clarifica întrebările
deschise ale potențialilor solicitanți în cadrul pregătirii cererilor. Sesiunile vor avea loc la două săptămâni
după lansarea primului apel (adică prima săptămână din iunie 2021). Seminariile de informare online vor
avea loc în limbile locale. Sesiunile vor fi înregistrate și vor fi disponibile pe site-ul web al proiectului.
Pentru a asigura tratamentul egal al solicitanților, autoritatea contractantă nu poate emite o opinie
prealabilă cu privire la eligibilitatea solicitanților principali, a co-solicitanților, a entității afiliate, a unei
acțiuni sau a unor activități specifice.
Nu se vor da răspunsuri individuale la întrebări. Toate întrebările și răspunsurile, precum și alte notificări
importante adresate solicitanților pe parcursul procedurii de evaluare vor fi publicate pe Portalul GAP
https://gap-online.goethe.de/en-US/cases/378d631f-2ebf-463f-8ff8-e2f2f937a4d9/create.
Prin
urmare, este recomandabil să consultați periodic site-ul web menționat anterior pentru a fi informat cu
privire la întrebările și răspunsurile publicate.

3.6 Limba de redactare a cererii
Limba oficială a EU4Culture este engleza. Cu toate acestea, în această primă etapă a apelului, cererile în
limbile naționale ale țărilor din cadrul Parteneriatul estic sunt permise.
Cererile trimise în alte limbi decât cele identificate mai sus vor fi considerate neeligibile.

4 Evaluarea și selectarea notei conceptuale
Toate notele conceptuale trimise vor fi supuse unei proceduri standard de evaluare compusă din:
(1) Evaluare formală și eligibilitate - verificarea dacă cererile îndeplinesc criteriile formale de
eligibilitate
(2) Evaluarea calității - evaluarea conținutului cererii
Fiecare cerere va face obiectul evaluării formale și a eligibilității. Este recomandabil ca solicitanții să se
familiarizeze cu criteriile generale și specifice înainte de a compila și depune cererea lor.
Evaluarea formală și de eligibilitate va fi efectuată în conformitate cu următoarele criterii:
#
1
2
3
4
5
6

7

Criterii formale și de eligibilitate
Termenul a fost respectat. În caz contrar, cererea va fi respinsă automat. (Informațiile despre
termenul limită pentru depunerea notei conceptuale sunt descrise în partea 3.4).
Cererea este depusă în engleză sau într-o limbă națională a țărilor din Parteneriatul estic
Aplicația este complet completă și se folosește șablonul corect
Criteriile de eligibilitate ale solicitantului principal sunt îndeplinite (2.1.1)
Criteriile Eligibilitate geografică și specifice sunt îndeplinite (2.1.2)
Activitățile proiectului nu sunt și / sau nu vor fi finanțate din alte fonduri ale Uniunii Europene și
nu sunt și / sau nu vor fi finanțate printr-o altă acțiune sau program de lucru care primește o
subvenție a Uniunii Europene
Declarația pe proprie răspundere a solicitantului principal a fost completată și semnată.

Dacă examinarea cererii relevă faptul că acțiunea propusă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate
menționate în secțiunea 2.1, cererea va fi respinsă numai pe această bază.
Cererile care sunt considerate eligibile după verificarea formală a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate vor
trece prin evaluarea calității. Evaluarea calității va fi efectuată de un juriu independent, format din experți
/ evaluatori externi.
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Se vor aplica următoarele criterii de selecție pentru nota conceptuală:
Criterii
1. Relevanța aplicației,
respectând în același timp
dimensiunile multiculturale /
multi-etnice în orașele / zonele
vizate

-

2. Rolul și evoluțiile culturii și
sectorului creativ

-

-

3. Cooperarea cu părțile
interesate publice și private în
sectorul culturii și creativității

-

-

4. Analiza necesităților

-

-

5. Viziunea asupra dezvoltării
culturii și creativității

-

-

6.

-

Întrebări orientative
Aplicația este conformă cu accentul tematic al apelului dat,
așa cum se specifică în anunțul apelului?
Propunerea oferă valoare adăugată proiectelor deja
realizate sau în derulare și este aspect suficient
demonstrat?
Cum se păstrează dimensiunile multiculturale / multi-etnice
în orașele / zonele vizate?
Cum sunt descrise rolul și contribuția sectorului cultural și
creativ la mediul socio-economic actual din orașul sau
municipiul solicitant?
Cererea evidențiază infrastructura majoră, facilitățile sau
alte platforme și spații destinate practicării și promovării
culturii și creativității în orașul lor?
Care este rolul general al ONG-urilor / SCO-urilor în
domeniul cultural și creativ?
Cum sunt susținuți reprezentanții culturii și ai sectorului
creativ de către autoritățile publice ale orașului?
Care sunt programele existente de consolidare a capacității
sau alte platforme educaționale care vizează promovarea
culturii și a creativității în orașul / municipiul solicitantului?
Cum sunt implicați reprezentanții privați sau publici ai
culturii și ai sectorului creativ în procesul de elaborare a
politicilor culturale în orașul / municipiul solicitantului?
Cererea oferă suficiente informații cu privire la provocările
și nevoile actuale legate de cultură și sectorul creativ din
orașul lor?
Cererea oferă suficiente informații cu privire la intervențiile
propuse sau măsurile posibile de optimizare care pot
contribui la îmbunătățirea ecosistemului cultural și creativ
la solicitant?
Cum a fost descrisă o viziune de dezvoltare globală pentru
cultură și sectorul creativ în orașul / municipiul
solicitantului?
Cum identifică Nota conceptuală măsurile politice majore,
principalele grupuri țintă și rezultatele așteptate care ar
putea fi relevante pentru Strategia de dezvoltare culturală
în orașul / municipiul solicitantului?
Nota conceptuală abordează cel puțin trei dintre activitățile
enumerate în lista orientativă și neexhaustivă a activităților
(1.3)

În plus, orașele / municipiile ce nu au mai primit finanțări UE în domeniul cultural au un avantaj.
Fiecare criteriu va fi evaluat conform următoarei scheme:
Puncte
5 puncte

Evaluare
Nota conceptuală propusă este absolut convingătoare. Nota conceptuală are o
relevanță foarte mare pentru temele / sectoarele / domeniile specifice și cerințele
solicitate în formularul de cerere. Abordarea propusă este extrem de realistă și are un
potențial foarte bun de a avea impact și de a asigura sustenabilitatea acțiunii.
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4 puncte

3 puncte

2 puncte

1 punct

0 puncte

Nota conceptuală propusă este absolut convingătoare. Nota conceptuală are o
relevanță ridicată pentru temele / sectoarele / domeniile specifice și cerințele solicitate
în formularul de cerere. Abordarea propusă este realistă și are un potențial bun de a
avea impact și de a asigura sustenabilitatea acțiunii.
Nota conceptuală propusă este convingătoare, în ciuda neajunsurilor minore. Nota
conceptuală are o relevanță medie pentru temele / sectoarele / domeniile specifice și
cerințele solicitate în formularul de cerere. Abordarea propusă are o probabilitate
medie și un potențial mediu de a avea impact și de a asigura sustenabilitatea acțiunii.
Nota conceptuală propusă este convingătoare doar într-o oarecare măsură. Nota
conceptuală are o relevanță sub medie pentru temele / sectoarele / domeniile
specifice și cerințele solicitate în formularul de cerere. Abordarea propusă are o
probabilitate redusă și un potențial redus de a avea impact și de a asigura
sustenabilitatea acțiunii.
Nota conceptuală propusă este convingătoare doar într-o măsură foarte limitată.
Nota conceptuală are o relevanță mult sub medie pentru temele / sectoarele /
domeniile specifice și cerințele solicitate în formularul de cerere. Abordarea propusă
are o probabilitate foarte mică și un potențial foarte scăzut de a avea impact și de a
asigura sustenabilitatea acțiunii.
Nota conceptuală propusă nu este convingătoare. Nota conceptuală abia are vreo
relevanță pentru temele / sectoarele / domeniile specifice și cerințele solicitate în
formularul de cerere. Abordarea propusă este nerealistă și nu are potențialul de a
avea vreun impact și / sau de a asigura sustenabilitatea acțiunii.

Pe baza rezultatelor evaluării, evaluatorii externi vor pregăti o recomandare de propuneri de proiect în
conformitate cu următoarele categorii:
Categorie de
recomandare
A

B

C

Descriere
Proiecte recomandate pentru aprobare
- aplicații de bună calitate care îndeplinesc criteriile apelului la propuneri la
cel mai înalt nivel.
Proiecte recomandate pentru aprobare cu condiții
- aplicațiile care îndeplinesc criteriile, dar care prezintă mai multe puncte
slabe ce pot fi îmbunătățite în timpul unui proces de clarificare.
Proiecte nerecomandate pentru aprobare
- proiecte care nu au respectat cerințele strategice și operaționale specifice
stabilite de program.

Orice eroare sau discrepanță majoră legată de instrucțiunile notei conceptuale poate duce la respingerea
notei conceptuale.
Clarificările vor fi solicitate numai atunci când informațiile furnizate nu sunt suficiente pentru a efectua o
evaluare obiectivă.
Rezultatul evaluării eligibilității și calității va fi prezentat Comitetului director al proiectului pentru decizia
finală.

4.1 Aprobarea cererilor
Consiliul de administrație al consorțiului face selecția finală a aplicațiilor pe baza evaluării calității.
Consiliul de administrație al consorțiului poate stabili anumite cerințe, care ar trebui abordate de solicitant
în timpul procesului de contractare sau împreună cu raportul final, dacă nu se specifică altfel.
Consiliul de administrație al consorțiului va avea trei opțiuni principale în ceea ce privește procedura de
aprobare a cererilor depuse:
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1. Să aprobe cererea;
2. Să aprobe cererea cu anumite cerințe / clarificări;
3. Să respingă cererea.
După aprobarea consiliului de administrație și notificarea oficială a beneficiarului (beneficiarilor), va
începe faza de contractare (dacă este necesar - procedura de clarificare) și de acordare a subvenției.

5 Calendar orientativ
Calendarul orientativ aferent apelului pentru propuneri este următorul:
Lansarea apelului pentru propuneri - Notă conceptuală (etapa 1)
Termenul limită pentru solicitarea oricărei clarificări de la
autoritatea contractantă
Sesiune de informare online despre Nota conceptuală
Sesiune de informare online despre Nota conceptuală
Ultima dată la care sunt emise clarificări de către autoritatea
contractantă
Termenul limită pentru depunerea notelor conceptuale
Informații pentru conducerea solicitanților cu privire la
deschidere, verificări administrative și evaluarea notelor
conceptuale
Invitații de a depune cereri complete (etapa 2)
(cinci NCC / T selectate în fiecare țară din cadrul Parteneriatul
estic sunt invitate să depună cereri complete)
Termenul limită pentru solicitarea oricărei clarificări de la
autoritatea contractantă cu privire la cererile complete
Sesiune de informare online privind Nota conceptuală
Sesiune de informare online privind Nota conceptuală
Ultima dată la care sunt emise clarificări de către autoritatea
contractantă
Termenul limită pentru depunerea cererilor complete
Informații pentru a conduce solicitanții la evaluarea cererilor
complete
Notificarea atribuirii pentru pregătirea strategiei de dezvoltare
culturală (etapa 3) (trei NCC / T selectate în fiecare țară din cadrul
Parteneriatului estic sunt invitate să pregătească strategia de
dezvoltare culturală)
Termen limită pentru pregătirea și depunerea Strategiei de
dezvoltare culturală
Informații pentru a conduce solicitanții la evaluarea strategiilor
de dezvoltare culturală
Notificarea atribuirii pentru implementarea Strategiei de
dezvoltare culturală (etapa 4) (un NCC / T selectat în fiecare țară
din cadrul Parteneriatului estic va fi invitat să pună în aplicare
strategia de dezvoltare culturală)
Contractare
Începerea implementării Strategiei de dezvoltare culturală
Încheierea implementării Strategiei de dezvoltare culturală
2

Ora Europei Centrale
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DATA
21 mai 2021
4 iunie 2021

ORA2

7 iunie 2021
8 iunie 2021
11 iunie 2021

10:00
10:00

30 iunie 2021
iulie 2021

12:00

2 august 2021

13 august 2021
16 august 2021
17 august 2021
6 septembrie 2021

10:00
10:00

30 septembrie
2021
noiembrie 2021

12:00

noiembrie 2021

aprilie 2022
iunie 2022
iulie 2022

iulie 2022
august 2022
septembrie 2024
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6 Principii orizontale
Egalitatea de șanse și nediscriminarea sunt două principii orizontale majore care sunt în conformitate cu
și fac parte integrantă din politica UE și din proiectul EU4Culture. Aplicațiile / proiectele sprijinite trebuie
să promoveze aceste principii ori de câte ori este posibil. EU4Culture promovează egalitatea de șanse și
nediscriminarea pe bază de sex, origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau
orientare sexuală, precum și egalitatea între bărbați și femei în activitățile, rezultatele și realizările lor.
Proiectele trebuie să ia în considerare, de asemenea, care este influența lor generală în ceea ce privește
aceste principii. În timpul pregătirii Strategiei de dezvoltare culturală, solicitanții principali vor fi invitați să
sublinieze modul în care aceste principii orizontale sunt integrate în activitățile și rezultatele proiectului.
În plus, se așteaptă ca aplicațiile să sublinieze măsurile specifice pe care intenționează să le ia la nivel
operațional cu privire la modul în care aceste principii vor fi respectate. Promovarea principiilor orizontale
va fi considerată un factor pozitiv în selectarea proiectelor pentru finanțare.
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7 Date de contact și sesiuni de informare
Vă rugăm contactați eu4culture@goethe.de în cazul în care întâmpinați dificultăți tehnice în timpul
procesului de depunere.
Vă rugăm să contactați coordonatorii noștri naționali, dacă aveți întrebări cu privire la procesul de
aplicare:
Țara
Armenia
Azerbaidjan
Georgia
Republica Moldova
Ucraina

Persoana de contact

Email

Marine Karoyan

Marine.Karoyan.extern@goethe.de

Firuza Baghir
Khatia Tchokhonelidze
Eugen Harabara
Daria Moskalevych

Firuza.Baghir.extern@goethe.de
Khatia.Tchokhonelidze@goethe.de
Eugeniu.harabara.extern@goethe.de
Daria.Moskalevych@goethe.de

Echipa EU4Culture va organiza sesiuni / seminarii de informare on-line pentru a clarifica întrebările
deschise ale potențialilor solicitanți în cadrul activităților de pregătire a cererilor. Sesiunile vor avea loc
după două săptămâni (prima săptămână din iunie 2021) după lansarea primului apel. Seminariile de
informare online vor avea loc în limbile locale. Sesiunile vor fi înregistrate și vor fi disponibile pe site-ul
web al proiectului.

Așteptăm cu nerăbdare să primim cererile voastre și vă dorim succes!
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Anexa 1 – Structura cererii 3
Cererea va fi disponibilă online pe GAP (Portalul de aplicații al Institutului
Goethe)
Apel la propuneri: Notă conceptuală
Strategia de dezvoltare culturală pentru NCC / T din țările din cadrul
Parteneriatului estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina)

Notă conceptuală:
Date de contact: Solicitant principal

Informații despre solicitantul principal:
Țara

•

Armenia / Azerbaidjan / Georgia / Republica Moldova / Ucraina

•

D-ra / Dl. / Alta

Denumirea orașului
Populația
Numele instituției solicitante
Număr de telefon
Adresa de e-mail
Site-ul web

Contacte:
Reprezentantul legal al orașului
Forma de adresare
Nume de familie:
Prenume:
Adresa:

3

Acest format este utilizat numai în scop demonstrativ. Platforma online pentru cereri va fi cea utilizată în scopul
trimiterii
Page 18

EU4Culture | Contract nr. 2020/417-654
Directive pentru aplicanți - Notă conceptuală (pentru a susține pregătirea strategiilor de dezvoltare culturală)

Număr de telefon:
Adresa de e-mail:
Persoana responsabilă de gestionarea cererii (persoană de contact)
Forma de adresare

•

D-ra / Dl. / Alta

Nume de familie:
Prenume:
Funcția deținută în instituție
Adresa:
Număr de telefon:
Adresa de e-mail:
Alte informații importante:

DESCRIEREA ORAȘULUI / MUNICIPIULUI
SCURTĂ DESCRIERE A ORAȘULUI - LIMBA ENGLEZĂ SAU LIMBA LOCALĂ
DESCRIEREA ORAȘULUI / MUNICIPIULUI
Vă rugăm să descrieți principalele caracteristici geografice, demografice, culturale și economice ale orașului;
structura de guvernanță, principalele facilități și infrastructuri culturale, cooperare internațională / regională,
etc.

Număr maxim de caractere rămase: 1000
ROLUL ȘI DEZVOLTĂRILE SECTORULUI CULTURAL ȘI CREATIV
Vă rugăm să descrieți contribuția sectorului cultural și creativ la mediul socio-economic actual al orașului
dumneavoastră. Vă rugăm să furnizați exemple de târguri majore, festivaluri, convenții și alte evenimente la
scară largă organizate de oraș în ultimii cinci ani în domeniul culturii sau al creației. Vă rugăm să descrieți
infrastructura majoră, facilitățile sau alte platforme și spații destinate practicării și promovării culturii și
creativității.
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Număr maxim de caractere rămase: 2000
ACȚIONARI PUBLICI ȘI PRIVAȚI ÎN SECTORUL CULTURAL ȘI CREATIV
Vă rugăm să descrieți rolul organizațiilor neguvernamentale ale societății civile care sunt active în domeniul
cultural și creativ. Vă rugăm să explicați modul în care reprezentanții sectorului cultural și creativ sunt susținuți
de autoritățile publice din orașul dvs. Vă rugăm să descrieți programele de consolidare a capacităților sau alte
platforme educaționale care vizează promovarea culturii și creativității în orașul / orașul dvs. Dacă este
relevant, vă rugăm să descrieți modul în care reprezentanții privați sau publici ai culturii și ai sectorului creativ
sunt implicați în procesul de elaborare a politicilor culturale în orașul dumneavoastră.

Număr maxim de caractere rămase: 2000
NECESITĂȚI ȘI PROVOCĂRI LEGATE DE SECTORUL CULTURAL ȘI CREATIV
Vă rugăm să identificați provocările și nevoile actuale legate de sectorul cultural și creativ din orașul / orașul
dvs. Vă rugăm să propuneți intervenții sau posibile măsuri de optimizare, care pot contribui la îmbunătățirea
ecosistemului cultural și creativ și la maximizarea potențialului existent al culturii și creativității pentru o
creștere socio-economică durabilă a orașului / orașului.

Număr maxim de caractere rămase: 500
ximum characters remaining:
STRATEGIA DE DEZVOLTARE CULTURALĂ
Vă rugăm să descrieți pe scurt viziunea dezvoltării globale pentru sectorul cultural și creativ din orașul / orașul
dvs. Vă rugăm să identificați măsurile politice majore, principalele grupuri țintă și rezultatele așteptate care
ar putea fi relevante pentru Strategia de dezvoltare culturală a orașului.

Număr maxim de caractere rămase: 500
ALTE INFORMAȚII DESPRE ORAȘ / MUNICIPIU
Orașul dvs. a solicitat alte fonduri (fonduri internaționale, UE sau naționale) în ultimii cinci ani?
o DA
o NU
Dacă da, vă rugăm să furnizați informații scurte și un link către activitățile implementate
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DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
Declarație pe proprie răspundere
Formular buget

Descărcați formularul de declarație
proprie răspundere
Descărcați formularul de buget
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