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CERERE DE PROPUNERI - EAC/S15/2018 

Schimburi și mobilitate în domeniul sportului 

 

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

și mobilitate în domeniul sportului”, în conformitate cu Decizia C(2018)1602/1 a Comisiei din 21 

martie 2018 privind adoptarea programului de lucru anual pe 2018 pentru punerea în aplicare a 

proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în domeniul educației, sportului și culturii. 

Sportul este un instrument puternic unificator, afectând persoane la nivel internațional, național, 

regional și local și dezvoltând contacte interpersonale. Cooperarea, parteneriatele și schimburile 

la nivel local în interiorul UE, precum și cu țările din afara UE pot contribui la dezvoltarea de noi 

competențe și pot influența pozitiv schimbările societale. În plus, organizațiile sportive de la 

toate nivelurile sunt prin natura lor deschise cooperării internaționale.  

Sportul creează un sentiment mai puternic de apartenență la societate în rândul membrilor 

vulnerabili și încurajează cetățenia activă. Acesta poate fi utilizat pentru a contribui la integrarea 

populației migrante aflate în creștere, la combaterea excluziunii sociale, la creșterea solidarității 

între generații, precum și la egalitatea de gen în cadrul societăților. Cu alte cuvinte, sportul este 

un element fundamental pentru crearea de coeziune socială și de comunități favorabile 

incluziunii.  

Această acțiune pregătitoare vizează să contribuie la eforturile depuse de organizațiile sportive 

prin sprijinirea mobilității de studiu a propriului personal. Schimbul de persoane, de idei și de 

bune practici poate fi benefic pentru persoanele fizice, pentru organizațiile lor și pentru sport în 

ansamblu. 

În acest context, mobilitatea de studiu ar trebui înțeleasă ca având loc atunci când persoanele 

se mută într-o altă țară decât țara lor de reședință pentru a participa la activități de formare sau 

la alt tip de învățare, inclusiv stagii, învățare non-formală, predare, precum și la activități de 

dezvoltare profesională transnațională. Obiectivul acestor experiențe este de a permite 

persoanelor să dobândească noi competențe care le vor spori șansele de angajare în viitor, 

contribuind totodată la dezvoltarea lor personală.  

Membrii personalului sportiv, cum ar fi antrenorii, administratorii sau instructorii joacă un rol 

esențial în sport: prin orientarea și însoțirea participanților, aceștia au un impact asupra 

cunoștințelor, competențelor, sănătății, bunăstării și valorilor acestora. Ei se află în poziția unică 

de a promova incluziunea socială, de a proteja integritatea, de a inspira respectul față de 

valorile comune și de a promova activitatea fizică în toate grupurile sociale.  

Temeiul juridic al prezentei cereri de propuneri este: Acțiunea pregătitoare în sensul articolului 

54 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului 

(JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 
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1. Obiective - Temă (Teme) — Priorități — Rezultate 

Obiectivul general al acestei acțiuni este de a da oferi posibilitatea personalului 

organizațiilor sportive (colaboratori ai atleților) să își îmbunătățească competențele și 

calificările, precum și să dobândească noi competențe prin intermediul mobilității de 

studiu prin petrecerea unei perioade de timp în străinătate (pe teritoriul și în afara UE). 

Mobilitatea de studiu ar trebui să fie considerată o investiție în capitalul uman și o contribuție la 

consolidarea capacităților diverselor organizații sportive.  

În acest context, ar trebui oferite oportunități de mobilitate pentru învățare: 

 antrenorilor și altui tip de „personal” al organizațiilor sportive (inclusiv voluntari) în 

domeniul sportului profesionist; 

 antrenorilor și altui tip de „personal” al organizațiilor sportive (inclusiv voluntari) în 
domeniul sportului de masă. 

 

Acțiunea urmărește să aibă un impact în două domenii majore: 

 îmbunătățirea cunoștințelor și a expertizei personalului sportiv; 

 dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul mobilității de studiu în sport. 

 

Printre rezultatele preconizate se numără: 

 un sistem de schimburi regulate pentru personalul sportiv; 

 crearea unor rețele europene de antrenori și personal sportiv. 

 

Obiectivul specific al acestei acțiuni este de a sprijini mobilitatea de studiu și 

schimburile, promovând în același timp dimensiunea internațională a sportului. Acest din 

urmă aspect ar trebui să fie dezvoltat sub forma unei cooperări între cel puțin 3 organizații cu 

sediul în 3 state membre ale UE diferite (organizația solicitantă și 2 alte organizații cu sediul în 

diferite state membre ale UE) și cel puțin o organizație stabilită într-o țară din afara UE dintr-una 

din următoarele regiuni: Balcanii de Vest, Parteneriatul estic, America Latină și Asia.  

Acțiunea va fi pusă în aplicare prin intermediul a 4 loturi diferite: 

Lotul 1: cooperarea cu Balcanii de Vest 

Lotul 2: cooperarea cu Parteneriatul estic 

Lotul 3: cooperarea cu America Latină 

Lotul 4: cooperarea cu Asia 
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2. Criterii de eligibilitate 

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

În cazul candidaților britanici: vă atragem atenția asupra faptului că criteriile de eligibilitate 

trebuie respectate pe întreaga durată a grantului. În cazul în care Regatul Unit se retrage din 

Uniunea Europeană în cursul perioadei grantului fără a încheia un acord cu UE care să asigure 

în special că solicitanții britanici continuă să fie eligibili, veți înceta să mai primiți finanțare din 

partea UE (continuând, atunci când este posibil, să participați la proiect) sau va trebui să 

părăsiți proiectul în temeiul articolului II.17.2 din acordul de grant. 

Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie prezentate de solicitanți care îndeplinesc 

următoarele criterii: 

 să fie o organizație publică sau privată cu personalitate juridică, care își desfășoară 

activitatea în domeniul sportului și al activității fizice și care organizează activități 

sportive și fizice;  

 să aibă sediul social într-unul dintre cele 28 de state membre ale UE.  

 

Exemple (listă neexhaustivă): 

 organizații non-profit (private sau publice); 

 autorități publice (naționale, regionale, locale); 

 organizații internaționale; 

 cluburi sportive; 

 universități; 

 instituții de învățământ; 

 întreprinderi. 

 

Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita o subvenție în cadrul prezentei cereri de 

propuneri. 

Pentru evaluarea eligibilității solicitanților, sunt necesare următoarele documente justificative: 

 Entitate privată: extras din Monitorul Oficial, copie a statutului, extras din registrul 

comerțului sau din registrul asociațiilor, certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă 

numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul de înregistrare în scopuri de 

TVA sunt identice, cum este cazul în unele țări, doar unul dintre aceste documente este 

necesar). 

 Entitate publică: copie a rezoluției sau deciziei de instituire a întreprinderii publice sau 

alt document oficial de instituire a entității de drept public; 

 

Pentru toate loturile, organizațiile solicitante trebuie să demonstreze o 

cooperare/contacte consolidată(e) cu entitățile cu sediul în cel puțin alte 2 state membre 
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ale UE și în cel puțin o țară din regiunea relevantă. Organizațiile în cauză trebuie 

menționate în formularul de cerere.  

 

3. Activități eligibile 

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

în secțiunea 1.  

În mod specific, solicitanții ar trebui să propună acțiuni care promovează mobilitatea antrenorilor 

și a altor membri ai personalului organizațiilor sportive (inclusiv voluntari), inclusiv prin 

următoarele exemple de activități (listă neexhaustivă): 

 schimburi  

 stagii  

 perioade de formare/studiu  

 stagii de observare. 

Numai activitățile care implică participanți din cel puțin 3 organizații cu sediul în 3 state 

membre diferite ale UE (organizația solicitantă și 2 alte organizații cu sediul în state 

membre diferite ale UE) și cel puțin o organizație cu sediul într-o țară din afara UE, fie din 

Balcanii de Vest, Parteneriatul estic, America Latină și Asia sunt eligibile.  

Potențialii solicitanți ar trebui să fie conștienți de faptul că schimburile și activitățile de 

mobilitate propuse nu ar trebui să implice participarea sportivilor1.  

 

4. Perioada de punere în aplicare 

 Activitățile nu trebuie să înceapă mai devreme de 1 ianuarie 2019 sau mai târziu de 31 

martie 2019; 

 Activitățile trebuie finalizate până la 31 decembrie 2020. 

Durata minimă a proiectelor este de 6 luni. 

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

cerere de propuneri nu vor fi acceptate. 

 

5. Criterii de atribuire 

Cererile/proiectele eligibile vor fi evaluate pe baza criteriilor de mai jos; 

                                                           
1 
Implicarea sportivilor este prevăzută pentru a doua fază a proiectului în cadrul unei cereri de propuneri 

care va fi lansată în 2019. 
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  Relevanța proiectului (criteriul 1) (maximum 40 de puncte): un prag minim de 24 

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: 

 acestea contribuie la obiectivul general al acțiunii descrise în secțiunea 1, în special în 

ceea ce privește oportunitățile de mobilitate de studiu propuse și sunt în concordanță cu 

politicile UE în domeniul sportului; 

 ele contribuie la rezultatele preconizate ale acțiunii definite în secțiunea 1 (și anume, un 

sistem de schimburi regulate pentru personalul sportiv și crearea unor rețele europene 

de antrenori și personal sportiv); 

 ele contribuie la obiectivul specific definit în secțiunea 1 (promovarea dimensiunii 

internaționale a sportului), în special în ceea ce privește stabilirea unor legături strânse 

între UE și partenerii din afara UE în domenii legate de mobilitatea în scopuri de 

învățare. 

 

 Calitatea (criteriul 2) (maximum 40 de puncte): un prag minim de 24 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; 

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

punct de vedere al costurilor și în care 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 12 

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

prag vor fi respinse. 

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; 
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 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 pentru fiecare 

criteriu menționat mai sus vor fi respinse. 

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

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

 

6. Bugetul disponibil 

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor este estimat la 1 200 000 EUR.  

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

pentru anii următori vor fi confirmate într-o etapă ulterioară. 

Se preconizează că aproximativ 5 proiecte vor fi finanțate (cel puțin unul pe lot). 

Cuantumul maxim pentru fiecare grant va fi de 240,000 EUR.  

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

 

7. Termenul de depunere a cererilor 

Cererile de grant trebuie să fie redactate într-una din 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 26.7.2018 (12:00 

ora Bruxelles-ului). 

Nu vor fi acceptate formularele trimise pe hârtie, prin fax, prin e-mail, pe o cheie USB sau prin alt mod. 

8. Informații suplimentare 

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

