
 

 

Apel de propuneri de proiecte  

în cadrul Programului Regiunea Dunării 2021 - 2027 

Programul Regiunea Dunării 2021-2027 a lansat primul apel de propuneri de proiecte.  

Obiectivul general al Programului 

Promovarea dezvoltării economice, sociale, teritoriale și coeziunii în regiunea Dunării prin 
îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale. Caracterul unic al programului 
constă în oferirea unei platforme de cooperare în domenii strategice între statele membre ale 
UE și țările din afara UE din regiunea Dunării. 

Aria programului  

Austria, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, 
România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și 
Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odesa). 

Obiective de politici 

Propunerile de proiecte vor fi elaborate considerând următoarele obiective de politici:  

  1. O Europă mai capabilă; 

  2. O Europă mai verde, cu mai puține emisii de carbon; 

  3. O Europă mai socială;  

  4. O mai bună guvernanță a cooperării. 4.2. Capacități instituționale consolidate pentru 
îmbunătățirea guvernanței teritoriale și macro-regionale 

Bugetul apelului 

Buget: 91,753,091.38 euro  

Contribuția Uniunii Europene la proiecte este de 80% 

Co-finanțarea proiectului de către parteneri este de 20% 

Entități eligibile 

  • Instituții publice locale, regionale, naționale/organisme de drept public înregistrate oficial     
în zona programului (inclusiv Grupări Europene de Cooperare Teritorială – (GEST)) 

  • Organizații private (organizații non-profit și întreprinderi private/organizație privată cu scop 
profit) 

https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-1-smarter-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-2-greener-low-carbon-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-3-more-social-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-4-better-cooperation-governance-in-danube-region
https://www.interreg-danube.eu/about-dtp/priorities-objectives-2021-2027/priority-4-better-cooperation-governance-in-danube-region


  • Organizații internaționale. 

Perioada de depunere a dosarelor de aplicare  

I Etapă (29 septembrie – 21 noiembrie 2022 (ora 14:00, CET)) 

Prima etapă constă în exprimarea interesului prin completarea unui formular (EoI) subliniind în 
principal logica de intervenție a propunerii de proiect și relevanța strategică pentru DRP, depus 
prin sistemul de monitorizare al programului (Jems) până la 21 noiembrie, 2022, ora 14:00 
(CET). 

Nu se solicită prezentarea de documente suplimentare la această etapă.  

II Etapă (se așteaptă în primăvara 2023) 

Solicitanți de finanțare vor depune Formularul de aplicare completat (AF) cu Anexele necesare 
prin sistemul de monitorizare a programului (Jems) în cazul în care propunerea de proiect a fost 
pre-selectată în prima etapă. Formularul de aplicare (AF) trebuie depus prin Jems, estimativ în 
primăvara anului 2023. 

Parteneriat  

  •  Proiectul trebuie să conțină cel puțin trei parteneri din țări diferite din aria programului, 
Partenerul Lider (PL) și cel puțin doi parteneri. 

  •  Cel puțin un partener de proiect trebuie să fie situat pe teritoriul unui stat membru UE din 
aria programului. 

  •  Partenerul lider (PL) poate fi fie din statele membre UE, fie din state din afara UE din aria 
programului. 

  •  Implicarea partenerilor de proiect care provin din statele non-UE este încurajată de program 
și este supusă evaluării calității. 

  • Nu există număr maxim de parteneri, dar trebuie să se țină cont de caracterul transnațional 
al proiectelor. 

Eligibilitatea cheltuielilor 

Următoarele categorii de costuri sunt eligibile pentru primul apel de propuneri: 

1. Cheltuieli de personal. 

2. Cheltuieli administrative. 

3. Călătorii și cazarea. 

4. Expertiză și servicii externe. 

5. Echipamente. 

6. Infrastructură și lucrări. 

În exprimarea interesului (EoI), Parteneri Lideri (PL) vor indica doar bugetul total al fiecărui 
partener, fără a-l detalia pe categorii de costuri. Ghidul pentru completarea EoI în Jems explică 
cum să introduceți bugetul total în  Jems. 

https://jems.allamkincstar.gov.hu/no-auth/login
https://jems.allamkincstar.gov.hu/no-auth/login
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/31b5fd37a7f5811e8ccd935f118286412ec99dcb.pdf
https://jems.allamkincstar.gov.hu/no-auth/login


Durata proiectelor 

Durata proiectelor nu trebuie să depășească 30 de luni. Această limită se aplică pentru faza 
operațională a proiectului și nu cuprinde faza de pregătire. Data estimativă de începere a 
proiectelor este ianuarie 2024. 

Documente de apel  

Următoarele documente, care fac parte din dosarul de aplicare, sunt obligatorii a fi depuse de 
solicitanții de finanțare prin Jems:  

1 Etapă (până pe 21 noiembrie, ora 14:00 CET): 

•  Formularul de exprimare a interesului online (EoI) 

2 Etapă (prevăzută în primăvara anului 2023): 

•  Formularul de aplicare online (AF) 

•  Declarația de cofinanțare (obligatorie pentru toți partenerii) 

•  Declarația de ajutor de stat (obligatorie pentru toți partenerii)  

•  Acord de parteneriat  

•  Declarație pentru organizațiile internaționale (dacă este cazul) 

•  Declarația partenerului strategic asociat (ASP) (doar dacă este cazul) 

•  Confirmare și semnătura Partenerului Lider (LP) 

Suport 

Solicitanții au posibilitatea de a solicita consultații Autorității de Management/Secretariatului 
Comun (AM/SC) cu privire la ideile de proiecte, consilierea legată de aria tematică a proiectului 
și corespunderea proiectului la cerințele apelului.  Pentru consilierea generală despre ideea de 
proiect la etapa de elaborare, precum și informații despre program, cerințele de eligibilitate și 
regulile naționale, vă rugăm să contactați Punctul Național de Contact (PNC) din Republica 
Moldova. 

În plus, în scopul identificării partenerilor, AM/SC a creat un grup LinkedIn, care reprezentă o 
comunitate de instituții interesate să găsească parteneri din aria programului. 

Evenimente de suport pentru primul apel de propuneri: 

Webinar: Utilizarea sistemului de monitorizare a programului (Jems) (eveniment online, 
organizat de AM/SC) 

   Când: 13 octombrie 2022, 09:30 (CET.) 

    Înregistrare: Pentru a participa la acest webinar, click aici 

Webinar: Cum se construiește logica de intervenție a proiectului (eveniment online, organizat 
de AM/SC) 

   Când: 13 octombrie 2022, ora 13:30 (CET.) 

https://jems.allamkincstar.gov.hu/no-auth/login
https://www.interreg-danube.eu/contacts/programme-management-contacts
https://www.interreg-danube.eu/contacts/programme-management-contacts
https://ogpae.gov.md/programul-transnational-dunarea-ii-2021-2027/
https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%2F12685170%2F&trk=login_reg_redirect
https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/ghghh/registration-for-jems-webinar


   Înregistrare: Pentru a participa la acest webinar, faceți click aici. 

Sesiunea Informativă cu privire la primul apel de propuneri de proiecte (eveniment online, 
organizat de PNC) 

   Când: 18 octombrie 2022, ora 09:30 (ora locală a Chișinăului). 

   Înregistrare: Pentru a participa la această sesiune, faceți click aici. 

Forum anual EUSDR la Košice, Slovacia, sesiune plenară DRP (eveniment hibrid) 

  Când: 19 octombrie 2022, ora 15:30 CET. 

   Înregistrare: Pentru a participa la acest eveniment, faceți click aici  

Sesiunea Informativă cu privire la primul apel de propuneri de proiecte (eveniment online, 
organizat de PNC) 

   Când: 25 octombrie 2022, ora 09:30 (ora locală a Chișinăului). 

   Înregistrare: Pentru a participa la această sesiune, faceți click aici.  

Webinar: Întrebări și răspunsuri cu privire la primul apel de propuneri de proiecte (eveniment 
online, organizat de AM/SC) 

   Când: 28 octombrie 2022, 09:30 CET. 

   Înregistrare: Pentru a participa la acest eveniment, faceți click aici.  

Documente 

Următoarele documente trebuie să fie consultate de către solicitanți de finanțare pentru a 
depune o exprimare de interes (EoI) de succes: 

   • Programul Regiunea Dunării 2021-2027 (document de program) 

   • Manualul aplicantului 2021-2027 

   • Manualul de eligibilitate a cheltuielilor 

   • Ghidul pentru completarea EoI în Jems  

   • Instrumente de autoevaluare financiară pentru solicitanți 

   • Ghidul de elaborare a unui proiect transnațional  

Pentru mai multe informații despre primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului 
Regiunea Dunării 2021-2027 rugăm să accesați anunțul de lansare a apelului de propuneri de 
proiecte, precum și pagina web a programului http://www.interreg-danube.eu. 

Contacte  

Punct Național de Contact  

I.P. “Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” 

E-mail: danube.helpdesk@ogpae.gov.md 

https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/ghghh/registration-for-webinar-how-to-build-the-intervention-logic
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtdOiqrj0rG92NWpe909BUeCLtljE7zhNl
https://danube-region.eu/danube-events/11-eusdr-annual-forum/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOGtqDgqEtO8jvzcH_QL5Q4k4BgLTSoe
https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/ghghh/registration-for-webinar-questions-and-answers
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/d7df56a951c885bed56ef71b0afc60d279402fcc.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/e0a7e60df6bc5e866b9dfc1f9e5e768011c70c62.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/a54f97efdc590124ec8656a0446f09489dd5f486.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/31b5fd37a7f5811e8ccd935f118286412ec99dcb.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/de3cc22e3a6315d1243172c3f9e98ca314ce28c3.xlsx
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/796357c0c99a8e05c2886d828b2109837e21fcc8.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/91aba93455f3747861dcca3f4cebd806f8380160.pdf
https://www.interreg-danube.eu/uploads/media/default/0001/53/91aba93455f3747861dcca3f4cebd806f8380160.pdf
http://www.interreg-danube.eu/
https://ogpae.gov.md/programul-transnational-dunarea-ii-2021-2027/
mailto:danube.helpdesk@ogpae.gov.md


Telefon: +373 22 233045 

www.ogpae.gov.md  

www.interreg-danube.eu 

https://ogpae.gov.md/programul-transnational-dunarea-ii-2021-2027/
https://ogpae.gov.md/programul-transnational-dunarea-ii-2021-2027/
https://www.interreg-danube.eu/

