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Obiectivele generale CTF
Cooperare Transfrontalieră (CTF) sprijină dezvoltarea durabilă
de-a lungul frontierelor externe ale UE, contribuie la reducerea
diferențelor dintre standardele de viață și abordează
provocările comune în cadrul acestor frontiere.

CTF promovează cooperarea între

- țările UE și țările vecine care Împărtășesc o frontieră
terestră sau același bazin maritim
-

mai multe țări din UE și de vecinătate care, de pildă, fac
parte din același bazin maritim.

De ce un program ENI CTF?
CTF
valoare
adăugată
 Oferirea de soluții comune la provocări comune (fie în
domeniul sănătății, cercetării și educației, transportului sau
energiei durabile) prin proiecte CTF;
 Consolidarea înțelegerii reciproce de-a lungul frontierelor
prin proiecte CTF;

 Deschiderea de oportunități mai largi pentru persoanele din
regiunile frontaliere prin intermediul proiectelor CTF.

OBIECTIVELE ȘI PRIORITĂȚILE
PROGRAMULUI

Rezultatele așteptate ale
Programului pe fiecare prioritate

Zona eligibilă 2014-2020

Bulgaria: NUTS II regiunile Severoiztochen, Yugoiztochen;
Grecia: NUTS II regiunile Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki;
Romania: NUTS II regiunea de sud-est;
Turcia: NUTS II regiuni echivalente TR10 (İstambul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli),
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82
(Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) și TR90 (Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane);
Ucraina*: Odessa, Nikolaev, Herson, Zaporojie și Donețk, Crimeea, Sevastopol;
Rep. Moldova, Georgia, Armenia: toată țara.
* Restricții generale ale UE privind cooperarea în regiunile Crimeea și Sevastopol sunt aplicabile CTF, astfel cum este prevăzut
în documentul de programare ENI CBC.

PARTNERIAT

Maximum - 6 parteneri, inclusiv Partenerul Lider
Minimum - 3 parteneri din diferite țări
Cerințe:
 Partnerul lider și partenerii de proiect – din cel puțin unul dintre statele
participante ale UE participante și una dintre țările partenere
participante CTF (CBC).
 Participarea partenerilor turci - în proiecte cu cel puțin un partener dintrun stat participant al UE și un partener dintr-o altă țară parteneră
participantă CTF (CBC).

Categorii de proiecte
• Proiecte integrate - fiecare beneficiar implementează o
parte din activitățile proiectului pe propriul teritoriu;
• Proiecte simetrice - activități similare sunt
implementate în paralel în țările participante;
• Proiecte într-o singură țară - proiecte implementate în
principal sau în întregime într-una dintre țările
participante, dar în beneficiul tuturor sau unora dintre
țările participante și acolo unde sunt identificate
impacturi și beneficii transfrontaliere.

Criterii generale pentru proiecte
-

Relevanța
transfrontalieră a
proiectului

-

Relevanța
parteneriatului

Necesitatea proiectului în
contextul nevoilor teritoriale
identificate
Valoarea
adăugată
și
beneficiul CBC (CTF)
Abordarea
transfrontalieră
de lucru ar trebui să se
reflecte
în
rezultatele
proiectului

- Soluțiile sunt elaborate în
comun și depășesc rezultatele
realizabile în mod independent
în regiunile / zonele implicate
- Partenerii au experiența
adecvată și sunt cei mai
competenți pentru punerea în
aplicare a proiectului

Rezultatele
proiectelor
concepute
în comun
pentru
beneficiul
reciproc pe
ambele
părți ale
frontierei
sunt
durabile
numai prin
acțiuni
comune

Criterii generale pentru proiecte
Durabilitate

Cunoştinţe

a) Instituțională – deținerea paternității
asupra rezultatelor și produselor
proiectului
b) Financiară - finanțarea activităților
ulterioare
c) Politică - ce impact structural va avea
proiectul; rezultatele sunt reflectate
sau luate în considerare într-o
strategie națională / plan de acțiune /
lege
-

-

Sinergii și
complementarități
cu alte acțiuni /
strategii

-

Proiectele trebuie să urmărească mai
bună cunoaștere și competențe,
schimbul de experiență, inovare
(dacă este cazul);
Cum proiectul se bazează pe
cunoștințele disponibile, experiențe
relevante sau lecții învățate din
proiectele anterioare și modul în care
cunoștințele dobândite vor fi folosite;
alte
proiecte/programe
și/sau
inițiative ale UE
alte strategii naționale / regionale în
domeniu;

Rezultatele
proiectelor
concepute
în comun
pentru
beneficiul
reciproc pe
ambele
părți ale
frontierei
sunt
durabile
numai prin
acțiuni
comune

DE CE ESTE ATÂT DE IMPORTANT?

Evaluat în cadrul evaluării tehnice și
financiare (Evaluarea calității)
– Evaluarea strategică
- Evaluarea operațională

Procesul de evaluare și selectare?
 Criterii de evaluare strategică - maxim 55 de puncte
1. Relevanța – respins dacă nu e obținut punctajul minim
2.
Valoarea
adăugată
și
impactul
cooperării
transfrontaliere - respins dacă nu a obținut punctajul minim
3. Contribuția la prioritățile programului, rezultatele și
produsele așteptate - respinse dacă punctajul minim nu e
obținut
4. Relevanță parteneriatului
 Criterii de evaluare operațională - maxim 45
5. Capacitatea parteneriatului - respins dacă nu a obținut
punctajul minim
6. Comunicarea
7. Planul de lucru
8. Buget

TERMENII DE DEPUNERE A CERERILOR

Data limită pentru solicitarea
oricăror clarificări de la
Secretariatul Tehnic Comun

17 mai 2017

Ultima dată la care clarificările
sunt emise de către Secretariatul
Tehnic Comun

24 mai 2017

Data limită de depunerea
cererilor

31 mai 2017
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www.blacksea-cbc.net
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