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CERERE DE PROPUNERI EAC/S14/2018 

Promovarea valorilor europene prin intermediul unor inițiative 

sportive la nivel municipal 

 

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

„Promovarea valorilor europene prin intermediul unor inițiative sportive la nivel municipal”, 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. 

Această acțiune pregătitoare propune să susțină organizațiile care promovează inițiative în 

domeniul sportului la nivel local cu scopul de a disemina valorile pozitive ale sportului. 

Valorile constituie elementul central al Uniunii Europene, iar proiectul european s-a întemeiat pe 

valorile comune ale statelor sale membre. Potrivit articolului 2 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, 

democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a 

drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. În acest context, Europa are nevoie de 

societăți cu un grad mai ridicat de coeziune și mai incluzive, pentru a permite cetățenilor să 

joace un rol activ în viața democratică. Sportul oferă un sentiment de apartenență la principiile și 

tradițiile care constituie baza societăților deschise și un atașament puternic față de acestea și 

poate fi un instrument puternic de promovare a valorilor comune. 

Din această perspectivă, organizațiile care încurajează și sprijină investițiile orașelor europene 

în promovarea sportului și a activității fizice nu contribuie doar la sănătatea și bunăstarea 

populațiilor locale, ci și la consolidarea unor valori europene comune în rândul cetățenilor. 

Aceste organizații ajută municipalitățile din întreaga Europă să crească numărul persoanelor 

care practică activități fizice și sportive, să sporească integrarea în cadrul comunităților, să 

promoveze investițiile în sport și să stabilească legături cu alte sectoare, cum ar fi educația, 

sănătatea, afacerile sociale și turismul.  

Este necesară sprijinirea organizațiilor dedicate promovării sportului și activității fizice la nivel 

municipal, în special în contextul capitalei, orașului, comunității și localității europene a sportului, 

întrucât acțiunile lor aduc beneficii tuturor cetățenilor. Societatea noastră este foarte interesată 

de sprijinirea organizațiilor care pe tot parcursul anului depun eforturi susținute în acest 

domeniu, în ceea ce privește consolidarea capacităților, colaborarea în rețea și capacitatea de a 

dezvolta proiecte concrete la nivel local. Acest sprijin poate lua diferite forme. Toate acestea 

contribuie la promovarea valorilor pozitive ale sportului. 

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

(JO L 298, 26.10.2012, p. 1). 

 

1. Obiective - Temă (Teme) — Priorități — Rezultate 

Această acțiune pregătitoare va fi pusă în aplicare în două loturi: 

 Obiectivul general al lotului nr. 1 este de a încuraja consolidarea capacităților 

pentru a sprijini organizațiile care promovează valorile comune prin intermediul 

dezvoltării sportului la nivel municipal în întreaga UE; 

 

 Obiectivul general al lotului nr. 2 este să se sprijine crearea unei rețele de contact 

și activitățile de schimb reciproc de informații între municipalități în domenii 

legate de sport.  

 

Rezultatele preconizate sunt următoarele: 

Lotul 1: acțiune pentru consolidarea capacităților 

 Sprijinirea organizațiilor care promovează valorile comune, prin dezvoltarea sportului și a 

activității fizice la nivel municipal în întreaga UE;  

 sprijinirea organizațiilor care promovează sportul la nivel municipal pentru a deveni 

viabile din punct de vedere financiar, pe baza principiilor bunei guvernanțe, astfel cum 

sunt promovate de organizațiile internaționale și de Comisia Europeană; 

 încurajarea organizațiilor să elaboreze o abordare europeană care vizează promovarea 

sportului și a activității fizice la nivel local sau municipal; 

 acordarea de vizibilitate eforturilor întreprinse la nivel municipal pentru încurajarea 

sportului și a activității fizice. 

 

Lotul 2: acțiune pentru colaborarea în rețea 

 Încurajarea stabilirii de legături între orașe și municipalități la nivelul UE prin promovarea 

sportului și a activității fizice; 

 sprijinirea difuzării de bune practici și inițiative luate la nivel local și municipal în întreaga 

UE; 

 promovarea inițiativei „Sportul pentru toți” și contribuirea la promovarea valorilor comune 

în conformitate cu articolul 2 din tratat; 

 creșterea gradului de conștientizare cu privire la strategiile puse în aplicare de 

autoritățile locale, care au un impact pozitiv asupra bunăstării locuitorilor prin practicarea 

sportului și a activității fizice, inclusiv în cadrul Săptămânii europene a sportului și a 

campaniei # BeActive. 
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2. Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibile doar cererile unor entități stabilite 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. 

În plus, pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie prezentate de solicitanți care 

îndeplinesc următoarele criterii: 

 

Pentru lotul 1: 

 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. 

 

Pentru lotul 2: 

 Să fie un organism public care își desfășoară activitatea la nivel local sau municipal într-

unul din cele 28 de state membre ale UE. 

Exemple (listă neexhaustivă): 

 Orașe/Municipalități 

 Alte autorități de la nivel local/regional 

 Federații/asociații de autorități locale 

 Organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale 

 

Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita niciun grant în cadrul prezentei cereri de 

propuneri. 
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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. 

 

3. Activități eligibile 

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

în secțiunea 1.  

În plus:  

Pentru lotul 1, organizațiile trebuie să desfășoare activități în cel puțin 10 municipalități, 

toate situate în diferite state membre ale UE. Municipalitățile în cauză trebuie menționate 

în formularul de cerere. 

 

Pentru lotul 2, organismele publice solicitante trebuie să stabilească legături cu cel puțin 

9 entități publice (și anume orașe/municipalități, autorități publice locale/regionale, 

federații/asociații de autorități locale sau organizații non-profit care reprezintă autoritățile 

locale). Organismul public solicitant și entitățile publice partenere trebuie să fie stabilite 

în cel puțin 3 state membre ale UE. Entitățile în cauză trebuie menționate în formularul de 

cerere. 

 

Exemplele de activități includ (listă neexhaustivă): 

Lotul 1: 

 întreprinderea unor activități de consolidare a capacităților pentru a îmbunătăți 

guvernanța și autosuficiența organizațiilor solicitante; 

 promovarea/acordarea de vizibilitate eforturilor întreprinse la nivel municipal pentru 

promovarea sportului și a activității fizice în întreaga UE; 

 facilitarea schimbului de bune practici între municipalități la nivelul UE în domenii legate 

de sport și de bunăstare; 

 sprijinirea unor inițiative cum ar fi activitățile sportive implementate la nivelul municipal 

pentru promovarea valorilor europene comune. 

 

Lotul 2: 
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 stabilirea de parteneriate cu alte municipalități din UE în domenii legate de sport, 

sănătate și bunăstare; 

 facilitarea fluxului schimbului de informații dintre municipalități la nivelul UE în ceea ce 

privește inițiativele privind sportul; 

 implicarea și sensibilizarea cetățenilor la nivel local cu privire la valorile europene 

comune, promovate prin inițiative cum ar fi activitățile sportive. 

 

Toate activitățile trebuie să aibă loc în statele membre ale UE.  

 

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. 

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

 

5. Criterii de atribuire 

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

Lotul 1: Grant pentru consolidarea capacităților 

 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 obiectivele specifice definite în secțiunea 1 și sunt în concordanță 

cu politicile UE în domeniul sportului; 

 ele sunt puse în aplicare pe baza identificării relevante și concrete a nevoilor organizației 

în ceea ce privește consolidarea capacităților; 

 organizațiile în sine se bazează pe principiile bunei guvernări și o pot demonstra, în 

special în ceea ce privește normele lor interne. 

 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. 
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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; 

 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. 

Lotul 2: Grantul privind colaborarea în rețea 

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

  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: 
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 contribuie la obiectivele specifice definite în secțiunea 1, în special în ceea ce privește 

legăturile create între diferitele municipalități la nivelul UE și în care sunt în concordanță 

cu politicile UE în domeniul sportului; 

 obiectivele propunerii sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru 

cetățeni la nivel local în diferite părți ale UE. 

 

 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; 

 numărul și calitatea relațiilor stabilite între autoritățile locale la nivelul UE; 

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

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

 sustenabilitatea activităților propuse (măsura în care activitățile vor fi efectuate 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; 

 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. 

 



8 

 

6. Bugetul disponibil 

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

Suma maximă care urmează să fie atribuită în cadrul lotului 1 este de 300 000 EUR. Suma 

maximă per grant în cadrul lotului 1 este de 300 000 EUR. Comisia se așteaptă să finanțeze 

aproximativ 1 proiect. 

Suma maximă care urmează să fie atribuită în cadrul lotului 2 este de 700 000 EUR. Suma 

maximă per grant în cadrul lotului 2 este de 230 000 EUR. Comisia se așteaptă să finanțeze 

aproximativ 3 sau 4 proiecte 

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

