
 
 

 
Răspundeți local la probleme globale - Apel pentru propuneri de acțiuni locale privind 

sustenabilitatea 

 
ALDA, în contextul Grantului Operațional al programului CERV, va sprijini acțiuni participative în 
domeniul sustenabilității. Nu ratați șansa de a participa, deoarece cel puțin 16 MEMBRI ALDA DIN 
UE vor fi finanțați! 
Prin acest apel de propuneri, ALDA va finanța acțiuni care sprijină cetățenii și grupurile de cetățeni 
în inițiativele lor menite să îmbunătățească contextul local, construind punți cu autoritățile locale 
pentru a face schimbarea reală. 
    Cine poate fi beneficiar? 
Beneficiarul trebuie să fie un membru al ALDA din Uniunea Europeană (la începutul anului 2023) și 
o entitate juridică, sub forma unei organizații non-profit, organizații ale societății civile, asociații, 
autorități locale sau organism public. 
 
    Care este obiectivul principal al apelului de propuneri? 
Cererea de propuneri va finanța diferite organizații care își vor dezvolta propriile proiecte la nivel 
local, extinzând cunoștințele, conștientizarea și interesul publicului cu privire la politicile și 
strategiile cheie ale UE. În special tematica acțiunilor finanțate ar trebui să aibă o legătură clară cu 
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) și/sau cu Green Deal-ul european.  

Se așteaptă ca inițiativele care beneficiază de finanțare să își valorifice rezultatele datorită legăturii 
lor strânse cu activitățile cheie și cu hub-urile tematice ale ALDA: 

● Mediu și climă,  

● Implicarea comunității, 

● Incluziune de gen și drepturile omului, 

● Tineret,  

● Migrație. 

 

Finanțează-ți acțiunile locale până la 16.000 de Eur 

 
    Care este accentul tematic al acțiunilor? 
The thematic focus of the re-granted actions should fall under one or more of the following SDGs: 

● ODD 3 SĂNĂTATE BUNĂ ȘI BUNĂ SĂNĂTATE: Asigurarea unei vieți sănătoase și a bunăstării 

pentru toți la toate vârstele 

● ODD 4 EDUCAȚIE DE CALITATE: Asigurarea unei educații de calitate, incluzive și echitabile și 

promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți 

● ODD 5 EGALITATEA DE GEN: Obținerea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor 

și fetelor 

● ODD 7 ENERGIE ACCESIBILĂ ȘI CURATĂ: Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, 

durabilă și modernă pentru toți 

https://sdgs.un.org/goals
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://sdgs.un.org/goals/goal3
https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://sdgs.un.org/goals/goal7


● ODD 8 MUNCĂ DECENTĂ ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ: Promovarea creșterii economice 

durabile, incluzive și sustenabile, ocuparea forței de muncă deplină și productivă și munca 

decentă pentru toți. 

● ODD 10 REDUCEREA INEGALITĂȚILOR: Reducerea inegalităților în interiorul și între țări. 

● ODD 11 ORAȘE ȘI COMUNITĂȚI DURABILE: Crearea de orașe și așezări umane incluzive, 

sigure, rezistente și durabile 

● ODD 12 CONSUM RESPONSABIL ȘI PRODUCȚIE: Asigurarea unor modele de consum și 

producție durabile. 

● ODD 13 ACȚIUNE CLIMATICĂ: Luarea unor măsuri urgente pentru combaterea 

schimbărilor climatice și a impactului acestora 

● ODD 14 VIAȚĂ SUB APĂ: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și 

resurselor marine pentru dezvoltarea durabilă 

● ODD 15 VIAȚĂ PE USCAT: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 

ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și 

stoparea și inversarea degradării terenurilor și a pierderii biodiversității. 

● ODD 16 PACE, JUSTIȚIE ȘI INSTITUȚII SOLIDE: Promovarea societăților pașnice și incluzive 

pentru dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și construirea 

 
    Care este valoarea grantului? 
Contribuția din schema de subfinanțare va acoperi 80% din costurile eligibile totale ale bugetului 
total pentru activitate. Beneficiarul trebuie să asigure 20% cofinanțare. 
Granturile acordate vor fi: 
Grupa A) 5 granturi pentru propunerile depuse cu un buget de 10.000,00 EUR (finanțare maximă 
8.000 EUR - cofinanțare minimă 2.000 EUR), 
Grupa B) 6 granturi pentru propunerile depuse cu un buget de 15.000,00 EUR (finanțare maximă 
12.000 EUR - cofinanțare minimă 3.000 EUR), 
Grupa C) 5 granturi pentru propunerile depuse cu un buget de 20.000,00 EUR (finanțare maximă 
16.000 EUR - cofinanțare minimă 4.000 EUR)  
 
    Unde poate fi implementat proiectul? 
Activitățile trebuie să se desfășoare în UE 
 
    Cum să aplicați? 
Citiți cererea de propuneri completă pentru a avea toate informațiile despre cerere și cum să 
aplicați! Apelul va fi deschis între 15 februarie și 17 aprilie la ora 10:00 CET. Aici este linkul pentru 
a trimite cererea dvs. 
Solicitanții vor primi sprijin din partea echipei ALDA în timpul procesului de scriere a propunerii. 
Orice întrebare poate fi trimisă la această adresă de e-mail. 
Nu ratați webinarul nostru de întrebări și răspunsuri pe 1 martie de la ora 14:00 CET. 
 
      Materiale și linkuri utile: 

● Cerere de propuneri 

● Formular pentru trimiterea cererilor 

● Anexa I - Declarație de onoare 

● Anexa II - Buget 

https://sdgs.un.org/goals/goal8
https://sdgs.un.org/goals/goal10
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://sdgs.un.org/goals/goal13
https://sdgs.un.org/goals/goal14
https://sdgs.un.org/goals/goal15
https://sdgs.un.org/goals/goal16
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/CallForProposals_OG_CERV_Final.docx.pdf
https://forms.gle/v9adEoz1yGPb5beE7
https://forms.gle/v9adEoz1yGPb5beE7
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/CallForProposals_OG_CERV_Final.docx.pdf
https://forms.gle/v9adEoz1yGPb5beE7
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/Annex-II-Declaration-of-honour_en.docx
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/Annex-I-BudgetProposal_OG2_3regranting.xlsx


● Prezentare generală a formularului (ATENȚIE: APLICARE NUMAI PRIN FORMULARUL 

GOOGLE) 

 
[Apel publicat la 15 februarie 2023] 
 
 

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/PDF_Respond-Locally-to-Global-Issues-Call-for-proposal-for-local-actions-on-Sustainability.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2023/02/PDF_Respond-Locally-to-Global-Issues-Call-for-proposal-for-local-actions-on-Sustainability.pdf

