
 

 ROBINWOOD PLUS APEL PENTRU SUBPROIECTE 
Prezentare 
Robinwood PLUS 

Proiectul INTERREG IV C "Robinwood PLUS" este un mini-program între 
Regiunea Liguria (Italia, partener leader) şi: Consiliul Regional din Limousin 
(Franţa), Autoritatea din Kainuu (Finlanda), Consiliul Judeţean Harghita 
(România), Regiunea Calabria (Italia).  

Robinwood Plus are ca scop promovarea schimbului de experienţe în 
vederea stimulării şi a susţinerii regenerării economice şi sociale a 
comunităţilor rurale prin planificarea forestieră participativă şi managementul 
forestier sustenabil. Punctul de plecare este faptul că pădurea şi lemnul  
joacă un rol vital în a suporta şi a menţine economia comunităţilor rurale, a 
zonelor rurale şi de munte. 

Proiectul s-a lansat oficial în ianuarie 2010 şi are o durată totală de 48 luni, 
până în decembrie 2013. Bugetul total al proiectului este de € 3,063,463.56 
Euro, finanţat parţial de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
şi cofinanţat parţial de regiunile partenere. 

Subproiectele Un apel deschis, implicând beneficiari locali va fi lansat în regiunile 
partenere. Obiectivele subproiectelor vor fi relevante din punctul de vedere 
al atingerii obiectivelor propuse de proiectul Robinwood Plus. În plus, 
subproiectele trebuie să faciliteze schimbul sistematic de experienţe şi de 
bune practici în domeniul planificării forestiere participative. Propunerile de 
subproiecte care indeplinesc cerinţele vor fi evaluate şi în final aprobate de  
Comitetul Internaţional de Coordonare.  

Un număr de până la 10 subproiecte vor fi propuse spre finanţare. Fiecare 
proiect va implica participanţi din cel puţin trei regiuni (State Membre) 
diferite, cu locaţia în zonele reprezentate de Partenerii regionali ai mini-
programului.  

Cine poate participa? Numai autorităţi publice sau organisme de drept public pot fi Participanţi 
oficiali în Subproiecte. 

Structura Apelului 
pentru Subproiecte 

Apelul pentru Subproiecte Robinwood Plus este impărţit în două faze:  

FAZA I “Individualizarea potenţialilor participanţi în subproiecte”: autorităţile 
publice sau organismele de drept public vor completa Anexa I – Eligibilitatea 
potenţialilor participanţi în subproiecte  

Propunerile vor fi evaluate pe baza criteriilor clare de eligibilitate de fiecare 
Partener Naţional de Referinţă şi se va crea o listă cu potenţialii Participanţi 
în Subproiecte din regiunea parteneră.  



 

FAZA II “Crearea parteneriatelor interregionale şi propunerile definitive de 
subproiecte”: în faza a II-a, candidaţii selectaţi în pasul I. vor avea 
posibilitatea de a forma parteneriate internaţionale şi de a definitiva 
propunerile de subproiecte.  

Procedura va consta în: 

- potenţialii Participanţi în Subproiecte nominalizaţi vor fi invitaţi să 
colaboreze în cursul unei întâlniri în Calabria (februarie 2011) în vederea 
formării parteneriatelor internaţionale  

- odată ce un potenţial parteneriat s-a creat, Parteneriatul de Subproiect 
va pregăti o Propunere de Subproiect Interregional (Anexa II – 
Formularul Propunerii de Subproiect), care va fi depusă în cursul 
Apelului pentru Subproiecte  

- comitetul Internaţional de Coordonare Robinwood Plus va colecta şi va 
evalua Propunerile de Subproiecte Interregionale pe baza criteriilor de 
eligibilitate şi de calitate 

- o listă finală cu cel  mult 10 propuneri de proiecte va fi aprobată spre 
finanţare în limita bugetului total al proiectului alocat pentru finanţarea 
subproiectelor de € 1.300.000,00 

Programul Apelului 
pentru Subproiecte 

FAZA I al Apelului pentru Subproiecte va fi deschisă din data de 1 
octombrie 2010 şi se va închide la 15 noiembrie 2010  (data e-mail şi al 
poştei). 

FAZA II al Apelului pentru Subproiecte va fi deschisă din data de 1 martie 
2011 şi se va închide la 2 mai 2011 (data e-mail şi al poştei). 

Durata 
Subproiectelor 

Subproiectele selectate vor avea o durată de maximum 18 luni.  

Fonduri disponibile Bugetul total dedicat subproiectelor este în valoare de € 1.300.000,00.  
 
Bugetul fiecărui subproiect va fi de maxim 130.000 €. În cazuri justificate 
(eg. numărul de parteneri, calitatea activităţilor planificate, etc.) bugetul 
subproiectelor poate fi mai mare.  

Tematici prioritare 
ale Subproiectelor 

Subproiectele vor oferi autorităţilor publice oportunitatea de a împărtăşi şi a 
schimba experienţele din domeniul managementului forestier participativ, în 
special în cadrul următoarelor priorităţi tematice:  

- utilizarea biomasei lemnoase pentru producerea de energie şi optimizarea 
ciclului carbonului  

- managementul resurselor forestiere (tehnici de reparcelare, consorţii 
forestiere, scheme de finanţare) 

- informare şi educaţie privind rolul multifuncţional al pădurilor în termenii 
obţinerii numeroaselor bunuri şi servicii  



 

- îmbunătăţirea zonelor natural împădurite (parcuri regionale, reţeaua 
Natura 2000), prin forme ce asigură utilizarea şi protecţia lor 

- dezvoltarea turismului în zonele împădurite  

- utilizarea lanţurilor de distribuţie a produselor forestiere lemnoase şi 
nelemnoase (fructe de pădure, ciuperci, trufe, castane, crengi ... ) 

- utilizarea locală a lemnului  (artizanat, mobilă, case din lemn, dulgherie…) 

Procedura de 
aplicare 

Pentru a participa la faza I a Apelului pentru Subproiecte, “Individuarea 
potenţialilor participanţi în subproiecte”, fiecare candidat va complete Anexa 
I “Eligibilitatea potenţialilor participanţi în subproiecte”. Anexa va trebui să 
fie: 

a. SCRISĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ. 
 

b. Depusă în formă completă cel târziu până la data de 15 noiembrie 2010  
 
c. Adresată Partenerului Naţional de Referinţă (vezi Manualul de 

Impementare a Subproiectelor) pe suport de hârtie,  cu următorul text pe 
plic: 

INTERREG IVC MINIPROGRAMME “ROBINWOOD PLUS” 

CALL FOR SUBPROJECT PROPOSAL 

Step I 

O copie a Anexei I, în format electronic, va fi trimisă Regiunii Liguria (la 
adresa de email: laura.muraglia@regione.liguria.it) şi Partenerului Naţional 
de Referinţă. 

Pentru a participa la faza II a Apelului pentru Subproiecte, “Crearea 
parteneriatelor interregionale şi propunerile definitive de subproiecte” şi la 
selecţia subproiectelor, Partenerul lider de subproiect va completa Anexa II 
“Formularul Propunerii de Subproiect”, care va fi:  

a. SCRISĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ. 
 

b. Depusă cel târziu la data de 2 mai 2011  
 
c. Conţine colecţia Scrisorilor de finanţare (Anexa III) completată de către 

fiecare Participant de  Subproiect 
 
d. Adresată Partenerului Naţional de Referinţă (vezi Manualul de 

Impementare a Subproiectelor) pe suport de hârtie,  cu următorul text pe 
plic: 



 

 

 

INTERREG IV C MINIPROGRAMME “ROBINWOOD PLUS” 

CALL FOR SUBPROJECT PROPOSAL 

Step II 

O copie a Formularului Propunerii de Subproiect, în format electronic, va fi 
trimis Regiunii Liguria (la adresa de email: laura.muraglia@regione.liguria.it) 
şi Partenerului Naţional de Referinţă. 

Finanţare În cadrul  Robinwood Plus, subproiectele vor fi finanţate după cum urmează: 

85% cofinanţare din FEDR, 13% cofinanţare naţională şi 2% cofinanţare 
regională, din bugetul Consiliului Judeţean Harghita, respectiv 0% 
contribuţie financiară din partea participanţilor la subproiecte   

Website Toate documentele vor fi disponibile pe pagina web a proiectului: 

www.robinwoodplus.eu  


