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De la ENPI CBC 2007-2013
la ENI CBC 2014-2020
- Programul Bazinul Mării Negre• Interesul crescut pentru Programul Bazinul Mării Negre 2007-2013:
 368 proiecte depuse
 62 proiecte contractate
 Buget majorat de către CE cu 11 milioane Euro
Recunoaşterea importanţei Programului ca instrument de
facilitare a cooperării transfrontaliere.
• Cooperări armonioase între ţările implicate ce au generat parteneriate
stabile;
•Experiența multilaterală comună - utilizată pentru tranziţia la
Programul BMN 2014-2020.

Ce s-a schimbat?
• Obiective şi indicatori mai bine
focalizaţi;
• Rezultate mai vizibile şi mai
concrete;
• Accent mai puternic pe
sustenabilitate;
• Sporirea rolului autorităţilor
naţionale.

Buget 2014-2020
 Buget majorat cu 40%;
 Buget comun (contribuţie UE = ENI + IPA)
Buget ENI:
Buget IPA:

39 mil. Euro
10 mil. Euro

unificate

 Finanţare totală 54 mil. Euro (UE + 10%
co-finanţare)

Rezultatele aşteptate ale Programului
pentru fiecare prioritate

Aria eligibilă 2014-2020

Bulgaria: NUTS II regiunile: Severoiztochen, Yugoiztochen;
Grecia: NUTS II regiunile: Kentriki Makedonia, Anatoliki Makedonia Thraki;
România: NUTS II regiunea de Sud-est ;
Turcia: NUTS II regiuni echivalente: TR10 (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli),
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82
(Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) şi TR90 (Trabzon,
Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane);
Ucraina*: Odesa, Mykolaiv, Kherson, Zaporosh’ye and Donetsk Oblasts, Crimea
Republic, Sevastopol;
Rep. Moldova, Georgia, Armenia: întreg teritoriul.
*Restricții generale ale UE privind cooperarea în regiunile Crimeea și Sevastopol sunt aplicabile CBC, astfel cum se prevede în
documentul de programare ENI CBC

CALENDAR ESTIMATIV AL APELULUI II
Acţiune

Termen
limită

A II-a consultare publică a Ghidului
Aplicantului

1August 2018

Lansare Apel

1 Octombrie
2018

Termen limita depunere aplicaţii

4 luni de la data
lansării apelului

ALOCAREA FINACIARĂ – APEL II
Prioritate
Obiectiv Tematic 1
Prioritatea 1.1
Prioritatea 1.2
Obiectiv Tematic 2
Prioritatea 2.1
Prioritatea 2.2
TOTAL

Finanţare UE
Euro

14,053,458,03
9,837,420.62
4,216,037.41
10,425,653.67
5,212,826.835
5,212,826.835
24,479,111.70

PROCENTUL DE FINANŢARE
Contribuţie:
• Fonduri ENI – maxim 92%
• Co-finanţare – minim 8%
• Procentele de finanţare şi co-finanţare – egale pentru toţi Partenerii

Co-finantarea poate fi asigurată din:
• Resurse proprii ale Beneficiarului
• Contribuţii terţe părţi, exceptând contribuţii ale Uniunii

ELIGIBILITATEA APLICANŢILOR – STATUT LEGAL
a) Autorităţi publice regionale, locale sau, dacă scopul proiectul impune,
autorităţi naţionale
Ex.: consilii regionale/ judeţene, consilii locale, municipalităţi, ministere (dacă se impune)

b) Organisme de drept public – prezintă următoarele caracteristici:
 Create pentru deservirea interesului public, nu au caracter industrial sau comercial;
 Au personalitate juridică; şi
 Sunt finanțate majoritar din bugetul de stat, regional sau local, sau din surse ale unor
organisme publice; sau sunt sub supravegherea autorităților publice; sau au un
consiliu de administrație, de conducere sau de supraveghere, în care mai mult de
jumătate dintre membrii sunt numiți de către stat, autoritățile regionale sau locale,
sau de către alte organisme de drept public;
Ex.: instituţii de stat/ regionale, universităţi şi instituţii de învăţământ, agenţii de dezvoltare
regională şi de turism, asociaţii/ instituţii culturale şi arheologice, organisme de management ale
parcurilor şi ariilor protejate, institute de cercetare, etc.;

c) Organizaţii non-profit
Ex.: asociaţii, uniuni, fundaţii, grupuri de actiune locală în domeniul agriculturii/ dezvoltării
rurale/pescuit/acvacultură, camere de comerţ, Euro regiuni, Grupuri Europene de Cooperare
Teritorială, etc.

ELIGIBILITATEA APLICANŢILOR – LOCAŢIA GEOGRAFICĂ
Trebuie de fie entităţi legale efectiv
stabilite (înregistrate şi localizate) în
zona eligibilă a Programului – art
45.3.a/ENI CBC IR
Comparativ cu POC BMN 2007-2013,
entităţile legale stabilite în afara
ariei Programului nu sunt eligibile.

PARTENERIATUL
Maxim - 6 parteneri, incluzând Partenerul Lider

Minim - 3 parteneri din trei ţări diferite








CERINŢE:
Parteneriatul trebuie să includă cel puţin un partener dintr-o ţară
membră UE şi cel puţin un partner dintr-o ţară parteneră
Participarea partenerilor turci – în proiecte cu cel puţin un partener
dintr-o ţară membră UE şi un partener dintr-o altă ţară parteneră
Partenerul Lider poate fi din oricare ţară participantă
Maxim două granturi per Partener Lider, unul pentru fiecare Obiectiv
Tematic
Partenerul Lider/ Partenerii – pot fi parteneri în alte proiecte
Partenerii Asociaţi – nu sunt eligibili

Mulţumesc!

Ana Gheorghe, Autoritatea de Management
pentru programul Operaţional Comun
Bazinul Mării Negre

www.blacksea-cbc.net
www.facebook.com/BlackSeaBasin

