
 

Berlin, 19 septembrie 2022 

 

„Consolidarea colaborării cu societatea civilă 

în ţările Parteneriatului Estic şi în Rusia“ 

 

Programul pentru consolidarea colaborării cu societatea civilă în ţările Parteneriatului Estic şi 

în Rusia (programul PER) le oferă organizaţiilor implicate la nivel de societate civilă şi 

cetăţenilor care activează în acestea posibilitatea de a se percepe ca actori esenţiali şi parteneri 

importanţi ai acţiunilor statului şi vine în sprijinul proceselor transformaţionale în derulare în 

aceste ţări. Guvernul Federal finanţează proiectele şi măsurile menite să creeze sau să extindă 

astfel de structuri ale societăţii civile capabile să asigure colaborarea dintre actorii din 

Germania şi din ţările Parteneriatului Estic resp. din Rusia. În acest context este vorba 

de colaborarea şi repartizarea echitabilă a activităţilor între partenerii de proiect germani 

şi cei străini, aici fiind vorba de întreaga gamă de activităţi de proiect din domeniul cultural şi 

cel al politicilor educaţionale (cu precădere din domeniul mass media, ştiinţelor, educaţiei incl. 

cel al pregătirii profesionale, culturii şi activităţii cu şi pentru tineret).  

 

Războiul de invaziune rus împotriva Ucrainei care încalcă dreptul internaţional reprezintă însă 

un moment de cotitură care a dus la mişcări tectonice în întreaga regiune, cu repercusiuni 

percepibile în toate ţările din programul PER: din punct de vedere economic, al politicii de 

Securitate şi al politicii interne. Aceste repercursiuni se resimt şi în rândul societăţilor civile din 

aceste ţări. Prin urmare, şi programul PER va fi adaptat acestui moment de răscruce. 

 

Principalul nostru interes constă în prezervarea, precum şi în reconstrucţia concomitentă 

a unor structuri democratice orientate spre nevoile societăţii civile, mai cu seamă în 

Ucraina, până şi în exilul temporar. Înţelegem totodată să consolidăm rezilienţa democratică 

şi să combatem dezinformarea, ambele aspecte fiind esenţiale pentru o societate stabilă. 

Schimburile, proiectele din domeniul politicii culturale care adresează discursul privind valorile 

comune şi drepturile omului, precum şi proiectele din domeniul formării academice, 

profesionale şi a celei de politică civică a tinerilor pot reprezenta, la rândul lor, un stimulent în 

sensul creşterii implicării civice. Vom finanţa în plus şi contactele existente între societăţile 

gazdă şi cei veniţi din regiunile de conflict şi vom promova proiectele multilaterale care ţin cont 

de acest aspect. 

 



I. Toate proiectele trebuie să vizeze cel puţin unul dintre obiectivele generale, 

superioare: 

 

1. Întărirea pluralismului şi a rezilienţei – pentru a veni în sprijinul diversităţii de 

opinii şi de organe media şi pentru a combate dezinformarea. 

 

Idea pluralismului reprezintă un element central şi constitutiv al democraţiilor moderne a căror 

legitimitate rezidă mai ales în faptul că recunosc şi respectă diversitatea de opinii, interese şi 

obiective existente în fiecare societate. 

 

Vor fi finanţate acele proiecte care promovează crearea şi extinderea diversităţii de informaţii, 

opinii şi organe media, care combat dezinformarea şi sporesc rezilienţa. În acest context vor fi 

luate în calcul proiecte prin intermediul cărora, consolidând şi calificând actorii media, se  

contribuie la formarea unor societăţi reziliente la informaţii dubioase şi false,  precum şi la un 

acces mai bun la oferte media (locale) de o calitate mai mare, pluraliste. În acelaşi timp 

jurnaliştii şi profesioniştii din domeniul media, inclusiv cei aflaţi temporar în exil, urmează să 

fie sprijiniţi în aşa fel încât să-şi poată exercita în continuare propria profesie.  

 

2. Promovarea unor discursuri privind valorile şi drepturile omului, pentru a 

aprofunda înţelegerea reciprocă. 

 

Sub umbrela acestui obiectiv pot fi finanţate în primul rând proiectele din domeniul activităţilor 

de schimb şi a celor culturale. În marja posibilităţilor actuale vor fi finanţate întălniri în 

contextual cărora participanţii vor avea un schimb de opinii privind valorile fundamentale ca 

de pildă respectarea drepturilor omului, respectarea legii în administraţia publică, independenţa 

instanţelor judecătoreşti, dreptul individual la viaţă şi la libera dezvoltare, precum şi principiul 

deciziei majorităţii. Implicându-ne împreună pentru aceste valori, vom atinge şi o înţelegere 

reciprocă în regiunea PER şi vom spori percepţia acestor ţări în Germania. 

 

Eligibile sunt acele măsuri care facilitează şi consolidează valorile fundamentale de mai sus 

prin intermediul schimburilor la nivelul societăţilor civile sau al unor proiecte de politică 

culturală şi contribuie la formarea unor reţele între societăţile civile din ţările partener. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Crearea unor perspective de viitor şi a unei transformări democratice – pentru a 

consolida democraţia, a combate corupţia, a acţiona în scopul unei apropierii de 

UE şi pentru a facilita în acelaşi timp oportunităţile educaţionale ale fiecărui 

cetăţean. 

Sub umbrela acestui obiectiv pot fi finanąte acele iniţiative menite să consolideze eforturile 

democratice pentru a crea pentru noi toţi perspective sociale de viitor, sigure. Mai cu seamă în 

Ucraina prioritatea noastră este orientată pe sprijinirea proceselor transformaţionale şi pe 

prezervarea şi reconstrucţia structurilor civice distruse în războiul rus de invazie. Proiectele care 

vizează în acelaşi timp perspectiva aderării Ucrainei, Republicii Moldova şi a Georgiei la UE 

pot avea un aport concret în acest sens. Eligibile sunt şi acele măsuri ce ţin de formarea 

profesională şi cea continuă din domeniul universitar, profesional şi socio-politic care 

reprezintă un imbold pentru o mai mare implicare civică. De asemenea urmează ca structurile 

sociale (civice) să fie prezervate acolo unde acestea se află într-o situaţie deosebit de dificilă.  

 

4. Promovarea dialogului şi a apropierii – măsuri menite să refacă încrederea pentru 

a depăşi pe termen lung conflictele regionale. 

 

Eligibile sunt acele măsuri care, prin intermediul unor instrumente din domeniul cultural şi 

educaţional, produc efecte de prevenire şi depăşire a unor crize în contextual conflictelor 

regionale nesoluţionate creând, astfel, pe termen lung, baza dezvoltării unei mai bune înţelegeri 

între părţile implicate. În 2023, acest obiectiv de finanţare se adresează ţărilor din Caucazul de 

Sud (Armenia, Azerbaidjan, Georgia), precum şi Republicii Moldova. În decursul războiului 

de agresiune declanşat de Rusia persoane provenind preponderent din Ucraina, Rusia şi Belarus 

şi-au părăsit patria, stabilindu-se în alte ţări din regiunea Parteneriatului Estic pentru că se 

vedeau supuşi unor ameninţări şi represiuni ca urmare a propriilor convingeri. Acele proiecte 

care iau în considerare aspectul facilitării unor contacte între aceste persoane şi societatea civilă 

din noua lor patrie vor fi de asemenea eligibile. 

 

II. În anul de finanțare 2023 vor fi selectate cu precădere proiectele centrate pe unul dintre 

următoarele subiecte: 

 

Contracarerea campaniilor de dezinformare și a falselor narative 

 

- printre acestea se numără acele proiecte care contracarează campanile de dezinformare și fake 

news, contribuie la alfabetizarea media (competenţe media) a celor cu o educație digitală de 

data recentă, neexperimentată și promovarea unui consum independent de informații. 

 

 

 



 

Educația clima și sustenabilitatea 

 

- printre acestea se numără acele proiecte care contribuie la conștientizarea crizei climatice la 

nivelul întregii societăți, care îi intercontectează pe activiștii clima oferindu-le vizibilitate și 

care ancorează astfel subiectul sustenabilității în societățile civile din țările participante la 

proiect. 

 

Promovarea și interconectarea femeilor 

 

- printre acestea se numără acele proiecte care contribuie la o mai mare conștientizare a 

implicării civice a femeilor și la interconectarea acestora cu alți actori feminini din societatea 

civilă. În cadrul politicii de externe de factură feminină, Guvernul Federal acordă o atenție 

sporită cooptării tuturor păturilor sociale ale populației în procesul decizional politic. Acest 

aspect include și reprezentarea încă insuficientă a femeilor în spațiul (pre-)politic. 

 

Promovarea societății civile ucrainene tinerii pentru Europa 

 

- acest punct se referă la promovarea în exilul temporar, precum și (re-)construcția și 

digitalizarea structurilor societății civile ucrainene. Venim în sprijinul eforturilor candidaților 

UE Ucraina, Republica Moldova și Georgia şi finanţăm acele proiecte care se implică în 

combaterea corupției și promovarea democrației. 

 

- formate de schimb de experiență și întâlniri între tineri, în mod principal din Ucraina, 

Republica Moldova, Georgia și Armenia și Azerbaidjan.  

 

Promovarea societății civile democratice din Rusia și Belarus 

 

 - acest subiect se referă la proiecte în derulare cu societatea civilă din Rusia și Belarus care se 

implică pentru un sistem de valori democratic și liber. 

 

Feminist Foreign Policy: grupuri vulnerabile, spațiul rural 

 

- printre acestea se numără acele proiecte care colaborează cu actori din societatea civilă aflați 

în pericol și cu grupuri vulnerabile, cum ar fi copiii și tinerii, persoanele cu dizabilități și 

persoanele LGBTIQ, 

- precum și proiecte derulate în afara centrelor de aglomerație urbană/în spațiul rural. 

 

 



 

 

Cerințe formale (alte detalii reies din FAQ): 

 

Proiectele care vizează colaborarea cu societatea civilă pot beneficia de finanțare cu condiția ca 

acestea să se desfășoare în Germania, Franța, Polonia, în țările Parteneriatului Estic 

(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) sau în Rusia și să 

cuprindă cel puțin două organizații de proiect. Pot fi finanțate proiecte/persoane/organizații 

aflate în exil temporar. 

 

Vor fi promovate doar proiecte care vizează societatea civilă, adică actorii aflați în afara 

mediului politic și de afaceri. 

 

Fondurile de finanțare reprezintă fonduri de proiect. Cu alte cuvinte, pentru acestea se aplică 

principiul bugetar al anualității. De principiu, proiectele urmează să fie finalizate de-a lungul 

anului 2023, cel târziu până la 31.12.2023. Doar în cazuri de excepție, întemeiate Ministerul 

Federal al Afacerilor Externe poate aproba proiecte multianuale. 

 

Suma minimă de finanțare este de 50.000,- EUR, neexistând o sumă maximă de finanțare. 

Drafturile de proiect (în germană sau engleză) pot fi depuse în perioada 20 septembrie până 

la 21 octombrie 2022, în exclusivitate pe site-ul  

 

http://oepr.diplo.de 

 

Pe acest site se regăsesc și alte informații și îndrumări în legătură cu prezentare unor drafturi de 

proiect. Nu sunt permise modificări ulterioare la drafturile de proiect deja depuse sau depuneri 

ulterioare. 

Pentru întrebări vă rugăm să verificați mai întâi FAQ. Dacă întrebările dumneavoastră nu 

au găsit un răspuns satisfăcător acolo, la Ministerul Federal al Afacerilor Externe vă stă la 

dispoziție referatul 601 care se ocupă de acest domeniu de activitate. Vă rugăm să vă adresați 

colegului responsabil de caz prin mail la 601-oepr@diplo.de sau direct: 

 

Doamnei Lena Graziano: 030 1817 2148 / 601-2-1@diplo.de (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 

Georgia, Rusia) 

 

Doamnei Julia Luther: 030 1817 4272 / 601-2-4@diplo.de (Republica Moldova, Ucraina) 

 

Domnului Daniel Demele: 030 1817 97104 / daniel.demele@diplo.de (Rusia) 

 

Dacă întâmpinați dificultăți tehnice la utilizarea site-ului http://oepr.diplo.de vă rugăm să vă 

adresați direct doamnei Graziano (telefon 030 / 1817 – 2148, Email: 601-6@diplo.de). 
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