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CERERE DE PROPUNERI - EAC/S09/2020 

Programe sportive de masă și inovare în domeniul infrastructurii 

Prezenta cerere de propuneri servește la punerea în aplicare a acțiunii pregătitoare „Programe 

sportive de masă și inovare în domeniul infrastructurii”, în conformitate cu Decizia C(2020)1194 

a Comisiei din 4 martie 2020 privind adoptarea programului de lucru anual1 pe 2020 pentru 

punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniul educației, 

sportului și culturii. 

În mod tradițional, în Europa, practicarea sportului și a activității fizice se desfășoară în cadrul 

cluburilor și organizațiilor sportive. Aceste structuri tradiționale organizează activitățile sportive 

în conformitate cu reguli stabile („regulile jocului”). În multe cazuri, aceste activități sunt 

desfășurate în general în complexe sportive mari și costisitoare. 

Cu toate acestea, în prezent, nevoile și preferințele individuale în ceea ce privește sportul 

evoluează rapid. Cifrele privind participarea la activități sportive și fizice indică faptul că există o 

discrepanță din ce în ce mai mare între oferta de activități sportive prin intermediul 

organizațiilor sportive tradiționale și cererea persoanelor. Pentru a atrage noile generații, 

federațiile, organizațiile și cluburile sportive ar trebui să își îmbunătățească oferta prin 

creativitate, inovare și noi tipuri de activități sportive. 

Ele ar putea lua în considerare posibilitatea de a-și canaliza eforturile în două direcții. În primul 

rând, își pot extinde oferta, prin activități sportive mai diversificate, informale și deschise unor 

noi categorii de public, favorizând, în același timp, democratizarea și integrarea. În al doilea 

rând, ar putea să utilizeze și să promoveze infrastructuri sportive ușoare și flexibile care să 

permită practicarea sportului într-o gamă mai largă de locații. 

1. Obiective 

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a oferi organizațiilor sportive posibilitatea de a 

dezvolta și promova noi forme de practicare a sportului și a activității fizice prin adaptarea 

infrastructurii și/sau a ofertei de activități/programe sportive.    

                                                           
1 Programul de lucru anual pe 2020 pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în 
domeniul educației, sportului și culturii  
 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
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Acest obiectiv include dezvoltarea unor noi forme de sport și de activități fizice, comunicarea cu 

privire la aceste activități și la beneficiile lor, precum și dezvoltarea unor facilități sportive mici 

și recreative. 

Printre rezultatele preconizate ale acestei acțiuni pregătitoare se numără:  

  

 O vedere de ansamblu și o mai bună cunoaștere a noilor forme de practicare a sportului 

și de activitate fizică; 

 Activități și inițiative de promovare a noilor forme de practicare a sportului și a activității 

fizice desfășurate de diferiți actori, cum ar fi federațiile, organizațiile sportive sau 

autoritățile locale;  

 Dezvoltarea unor infrastructuri de mici dimensiuni pentru sporturile de agrement și 

adaptarea celor deja existente; 

 O mai bună integrare a noilor moduri de practicare a sportului și a activității fizice în 

oferta existentă a federațiilor și organizațiilor sportive tradiționale; 

 Participarea sporită a tinerilor la activități sportive. 

 

Organizația solicitantă trebuie să aibă sediul într-unul din statele membre ale UE.   

 

Obiectivul specific al acestei acțiuni este de a sprijini promovarea activității fizice prin metode 
flexibile și moderne de practicare a sportului, atât în ceea ce privește oferta (cursuri de 
formare, activități), cât și în ceea ce privește infrastructura. 

2. Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibile doar cererile unor entități cu sediul în state membre ale UE. 

 

Pentru a fi eligibile, solicitanți care prezintă proiectele trebuie să îndeplinească următoarele 

criterii:  

 să fie o organizație publică sau privată cu personalitate juridică, a cărei activitate 
principală se desfășoară în domeniul sportului, și care organizează în mod regulat 
activități sportive, la orice nivel;  

 să aibă sediul social într-unul dintre statele membre ale UE.  
 

Propunerile pot fi depuse de oricare dintre următorii solicitanți (lista nu este exhaustivă și este 
oferită doar ca exemplu): 

 

 federații sportive europene sau naționale; 

 organizații non-profit (private sau publice); 

 autorități publice (naționale, regionale, locale); 
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 organizații internaționale sau europene; 

 cluburi sportive.  

 

Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita un grant în cadrul prezentei cereri de 
propuneri. 

Vă atragem atenția asupra faptului că, în urma intrării în vigoare a Acordului de retragere dintre 

UE și Regatul Unit, la 1 februarie 2020, în special a articolului 127 alineatul (6), a articolului 137 

și a articolului 138, referirile la persoane fizice sau juridice rezidente sau stabilite într-un stat 

membru al Uniunii Europene trebuie înțelese ca incluzând persoanele fizice sau juridice 

rezidente sau stabilite în Regatul Unit. Prin urmare, entitățile și rezidenții din Regatul Unit sunt 

eligibili să participe la prezenta cerere de propuneri. 

3. Activități eligibile 

Sunt eligibile numai activitățile care urmăresc unul sau mai multe dintre obiectivele menționate 

în secțiunea 1. 

În mod specific, se așteaptă ca solicitanții să propună acțiuni care promovează noi forme de 

practicare a sportului, integrând, de exemplu, următoarele dimensiuni (listă neexhaustivă): 

 adaptarea infrastructurii existente; 

 organizarea unor noi tipuri de activități fizice; 

 abordarea inovatoare a programelor de formare; 

 activitățile intergeneraționale; 

 utilizarea tehnologiei digitale. 

Perioada de punere în aplicare 

 Activitățile nu trebuie să înceapă mai devreme de 1.1.2021. 

 Activitățile trebuie finalizate până la 31.12.2023. 

Aceste activități trebuie să aibă loc în statele membre ale UE. Durata minimă a proiectelor este de 

12 luni. Durata maximă a proiectelor este de 36 luni. 

Cererile pentru proiecte cu o durată mai scurtă sau mai lungă decât cea specificată în prezenta 

cerere de propuneri nu vor fi acceptate. 

4. Criterii de atribuire 

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 
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 Relevanța proiectului (criteriul 1) (maximum 40 de puncte): un prag minim de 20 de 

puncte din 40 va fi aplicat criteriului 1; cererile care se încadrează sub acest prag vor fi 

respinse. 

În conformitate cu criteriul 1, propunerile vor fi evaluate în funcție de măsura în care: 

 contribuie la obiectivul general al acțiunii descris în secțiunea 2, în special în ceea ce 

privește elaborarea unor  noi forme de practicare a sportului și a activității fizice, și sunt 

în concordanță cu politicile UE în domeniul sportului; 

 contribuie la rezultatele preconizate ale acțiunii definite în secțiunea 2 (și anume 

dezvoltarea unor infrastructuri de mici dimensiuni pentru sporturi de agrement și 

adaptarea celor deja existente, precum și dezvoltarea de activități și inițiative care 

promovează noi forme de practicare a sportului și a activității fizice); 

 contribuie la obiectivul specific definit în secțiunea 2 (sprijinirea activității fizice prin 

intermediul unor metode flexibile și moderne de practicare a sportului). 

 

 Calitatea (criteriul 2) (maximum 40 de puncte): un prag minim de 20 de puncte din 40 

va fi aplicat criteriului 2; cererile care se încadrează sub acest prag vor fi respinse. 

În conformitate cu criteriul 2, propunerile vor fi evaluate în funcție de calitatea 

concepției generale a activităților propuse și a metodologiei utilizate pentru a le pune în 

aplicare. Se poate ține seama de următoarele aspecte: 

 numărul de participanți implicați în program și care beneficiază de activitățile 

proiectului; 

 cooperarea cu diferite state membre ale UE și/sau care implică sporturi diferite;  

 eficiența din punctul de vedere al costurilor (măsura în care proiectul este eficient din 

punctul de vedere al costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate); 

 sustenabilitatea activităților propuse (măsura în care activitățile vor fi continuate și după 

încheierea proiectului); 

 concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul propus; 

 calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse. 

 

 Gestionarea proiectului (criteriul 3) (maximum 20 de puncte): un prag minim de 10 de 

puncte din 20 va fi aplicat criteriului 3; cererile care se încadrează sub acest prag vor fi 

respinse. 
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În conformitate cu criteriul 3, propunerile vor fi evaluate în funcție de măsura în care 

solicitanții dau dovadă de capacitatea de a organiza, de a coordona și de a implementa 

diferitele aspecte ale activităților propuse. Se poate ține seama de următoarele aspecte: 

 

 calitatea generală a echipei proiectului; 

 riscurile avute în vedere și măsurile de atenuare a acestora; 

 caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează partajarea rezultatelor proiectului 

cu organizații externe și cu publicul larg. 

Cererilor eligibile li se va atribui un punctaj (de maximum 100 de puncte) pe baza ponderării 

menționate mai sus. Cererile care se încadrează sub oricare dintre pragurile corespunzătoare 

fiecărui criteriu menționat mai sus vor fi respinse. 

În plus, pentru cele trei criterii de atribuire luate împreună se va aplica un prag minim de 60 

de puncte. Cererile care se încadrează sub acest prag vor fi respinse. 

5. Bugetul disponibil 

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la 1 200 

000 EUR.  

Grantul UE este limitat la o rată maximă de cofinanțare de 80 % din costurile eligibile.  

În principiu, ar trebui selectate între 2 și 4 proiecte. 

 
Cuantumul maxim pentru fiecare grant va fi de 650 000 EUR. 

Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile. 

 

6. Termenul de depunere a cererilor 

 

Cererile de grant trebuie să fie redactate într-una dintre limbile oficiale ale UE, utilizându-se formularul 

electronic disponibil pe pagina de internet a cererii de propuneri. 

Formularul de cerere completat în mod corespunzător trebuie să fie transmis înainte de 1.7.2020 ora 

12:00 (pm), ora Bruxelles-ului. Nu vor fi acceptate cererile trimise pe hârtie, prin fax sau e-mail sau prin 

alt mod. 

7. Informații suplimentare 

În cazul în care aveți nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la adresa:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

