Pregătiţi-vă pentru aplicare! Paşi pentru constituirea parteneriatului ENI
CBC şi pregătirea propunerii de proiect ENI CBC

Identificaţi
ideile
potenţiale
de proiect
pentru CBC

Definiţi
ideea de
proiect şi
găsiţi
partenerii

•Identificaţi provocările şi oportunităţile transfrontaliere
•Identificaţi idea(le) de proiect care să abordeze provocările şi cooperarea transfrontalieră
•Identificaţi grupurile ţintă/beneficiarii finali
•Verificaţi dacă ideea (le) proiectului se potriveşte priorităţilor programului şi contribuie la un
rezultat de program
•Identificaţi partenerii relevanţi potenţiali din cadrul ariei de program eligibile
•Definiţi obiectivele principale ale proiectului şi rezultatele scontate
•Estimaţi bugetul total al proiectului şi verificaţi limitele de buget pentru Cerere
•Schiţaţi un rezumat de o pagină al proiectului
•Contactaţi partenerii potenţiali cu rezumatul ideei de proiect
•Cautati parteneri sau puteti fi cunoscut la http://blacksea-cbc.net/partner-search/

•Conveniţi cu partenerii asupra obiectivelor comune de proiect, rezultatelor scontate şi realizărilor
principale
•Identificaţi impactul clar al cooperării transfrontaliere
Formulaţi o •Identificaţi persoanele din cadrul fiecărei organizaţii-partener pentru a lucra asupra propunerii
idee comună •Alocaţi fiecărui partener responsibilităţi şi termene limită pentru pregătirea proiectului
împreună cu •Consultaţi ideea comună cu actorii relevanţi, verificaţi posibilele sinergii şi complementarităţi
partenerii
•Specificaţi clar grupurile ţintă comune ale proiectului şi beneficiarii finali
•Analizaţi ipotezele, condiţiile şi riscurile
•Verificaţi dacă aţi integrat temele transversale şi orizontale ale programului
•Elaboraţi indicatori relevanţi pentru a măsura viitoarele realizări ale proiectului
Elaboraţi o
•Verificaţi durabilitatea realizărilor şi rezultatelor
propunere
comună de
•Începeţi colectarea documentelor suplimentare şi a anexelor la cererile de aplicare
proiect
•Elaboraţi activităţi de proiect, bugetul şi planul de lucru detaliate
•Definiţi structura comună de management de proiect
•Înregistraţi-vă în eMS şi completaţi formularul de cerere
•Propunerile să fie revizuite de actorii relevanţi şi vedeţi feedback-ul
•Schiţaţi acordul de parteneriat şi adunaţi semnăturile cu declaraţiile partenerilor
Pregătiţi
•Verificaţi dacă aveţi toate documentele suplimenatre şi anexele
cererea
comună
•Verificaţi pachetul de aplicare în funcţie de criteriile administrative, de evaluare şi de eligibilitate
•Clarificaţi întrebările cu JTS/MA înainte de termenul limită!

Finalizaţi
pachetul de
aplicare
comună

•Traduceţi documentele conform cerinţelor şi verificaţi acurateţea limbii în formularul de cerere
•Cineva din afară să verifice stilul şi prezentarea propunerii şi finalizaţi propunerea
•Faceţi o verificare finală şi şi prezentaţi propunerea on-line cu toate anexele necesare!
•Păstraţi o copie a cereii dvs şi toate documentele suplimentare
•Fiţi gata de a oferi explicaţii şi clarificări partenerilor dvs când veţi fi întrebat

Implementat de un consorţium

Un proiect finanţat de Uniunea Europeană
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