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CERERE DE PROPUNERI – EAC/S16/2018 

Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților 

 

Prezenta cerere de propuneri servește la punerea în aplicare a programului de lucru anual pentru 2018 

pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot în conformitate cu Decizia C(2018) 1602 a Comisiei din 21 

martie 2018. 

Având în vedere numărul tot mai mare de refugiați care doresc să se stabilească în Uniunea Europeană, 

este nevoie în mod clar de un număr sporit de inițiative eficace de integrare și incluziune socială.  

Sportul este unul dintre instrumentele disponibile pentru integrarea cu succes a refugiaților, proiectele 

locale în domeniul sportului având un rol tot mai important în facilitarea integrării refugiaților în noile 

comunități. În întreaga Uniune Europeană, la nivelul statelor membre sau în cadrul programelor Uniunii 

Europene, au fost adoptate numeroase inițiative diverse și mai multe proiecte inovatoare sunt deja în curs 

de aplicare. 

Potențialul sportului ca instrument de incluziune socială a fost bine documentat; proiectele în domeniul 

sportului sprijină incluziunea socială a refugiaților în comunitățile-gazdă și oportunitățile pe care acestea 

le oferă sunt exploatate din ce în ce mai mult în statele membre ale UE. Acest proiect-pilot reprezintă o 

contribuție la acest efort și la o mai bună integrare a refugiaților prin sport. 

1. Obiective 

În continuarea cererii de propuneri din 2016 privind „promovarea măsurilor de politică și a acțiunilor 

HEPA pentru refugiați” și a cererii de propuneri din 2017 intitulată „Sportul ca instrument de integrare și 

incluziune socială a refugiaților”, proiectul actual vizează sprijinirea proiectelor locale în domeniul 

sportului axate pe integrarea refugiaților. Aproximativ 25 de proiecte urmează să fie selecționate. Aceste 

proiecte ar trebui să implice organizațiile sportive locale și să se concentreze pe activitățile destinate atât 

femeilor, cât și bărbaților și să implice refugiații în activități sportive mixte, mai ales pe cei tineri (până la 

30 de ani). 

Dincolo de acțiunile concrete care vizează integrarea refugiaților prin sport, rezultatele preconizate includ: 

 promovarea implicării directe a refugiaților și a comunităților-gazdă în proiect în locații strategice 

în cadrul UE 

 promovarea unei abordări la nivelul UE, sporind potențialul comunităților-gazdă europene de a 

implica și integra cu succes refugiații prin intermediul sportului. 

Principalul obiectiv al acestei acțiuni este de a identifica și a susține cele mai bune practici în UE, precum 

și de a promova dezvoltarea de metode de evaluare a impactului în mod sistematic și reproductibil. 

Eforturile legate de integrarea refugiaților prin sport ar trebui să fie coordonate în cadrul unei platforme de 

punere în rețea. 

Termenul „refugiat” se referă la persoanele care au statutul oficial de refugiat într-un stat membru al UE, 

precum și la persoanele care au solicitat în mod oficial statut de refugiat în UE și ale căror cereri nu au 
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fost încă procesate. Persoanele din familii de migranți care nu au statutul de „refugiați” sunt excluse din 

domeniul de aplicare al prezentei cereri de propuneri.  

Punerea în aplicare a proiectului-pilot va ține seama în mod corespunzător de complementaritatea cu 

programul UE Erasmus + Sport și cu acțiunile care sunt eligibile și în cadrul Fondului pentru azil, migrație 

și integrare (FAMI), precum și cu cele finanțate în prezent prin proiectul-pilot „promovarea activității fizice 

benefice pentru sănătate în Europa”. 

 

2. Criterii de eligibilitate 

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

 sunt organizații publice sau private cu personalitate juridică, active în domeniul sportului, și 

organizează activități sportive; persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita o subvenție în 

cadrul prezentei cereri de propuneri; 

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

 

Doar cererile unor entități stabilite în state membre ale UE sunt eligibile. 

În cazul solicitanților din Regatul Unit: 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. 

 

3. Activități eligibile 

Activitățile propuse trebuie să concentreze resursele asupra proiectelor destinate atât femeilor, cât și 

bărbaților. Activitățile trebuie să fie consacrate în cadrul valorilor comune europene
1
 și să respecte aceste 

principii esențiale și mai ales toleranța, egalitatea de gen și nediscriminarea.  

O listă neexhaustivă a principalelor activități eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri este 

prezentată mai jos:  

 activități sportive menite să promoveze participarea refugiaților 

 dezvoltarea, identificarea, promovarea și partajarea de activități și bune practici cu privire la 

participarea refugiaților la activități sportive, cu scopul clar de a-i integra în societățile-gazdă.  

 

Aceste activități trebuie să aibă loc în statele membre ale UE.  

Perioada de punere în aplicare: 

 activitățile nu trebuie să înceapă mai devreme de 1.1.2019 

                                                           
1
 Așa cum este prevăzut la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Jurnalul Oficial C 326, 26/10/2012 P. 

0001 – 0390): „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. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, 
toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.” 
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 activitățile trebuie finalizate până la 31.12.2019. 

 

Cererile pentru proiecte cu o durată mai lungă decât cea specificată în prezenta cerere de propuneri nu 

vor fi acceptate. 

 

4. Criterii de acordare 

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

 Relevanța proiectului (criteriul 1) (maximum 40 de puncte): 

Măsura în care:  

 propunerea contribuie la obiectivul de a sprijini integrarea refugiaților în societățile-gazdă din UE 

prin intermediul sportului; 

 propunerea se bazează pe identificarea concretă și relevantă a nevoilor refugiaților și ale 

societății locale; 

 obiectivele propunerii sunt definite în mod clar, sunt realiste și abordează aspecte relevante 

pentru refugiați și comunitatea locală. 

 

 Calitatea (criteriul 2) (maximum 40 de puncte): 

Calitatea modului de concepție de ansamblu și a punerii în aplicare a activităților propuse și a 

metodologiei pentru atingerea următoarelor obiective: 

 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 acțiunilor propuse (măsura în care acțiunile vor fi efectuate și după încheierea 

proiectului); 

 propunerea de buget (concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, activitățile și bugetul 

propus); 

 calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse. 

 

 Gestionarea proiectului (criteriul 3) (maximum 20 de puncte):  

Măsura în care: 

 candidatul își demonstrează capacitatea de a organiza, coordona și implementa diferitele aspecte 

ale activităților propuse; 

 echipa proiectului implică o combinație adecvată de experiență și expertiză care permite 

obținerea rezultatelor preconizate ale proiectului; 

 componența și adecvarea echipei propuse și rolurile atribuite membrilor echipei. 

 

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

mai sus. 

Pentru primul și al doilea criteriu se va aplica un prag minim de 60 din puncte. 
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În plus, se va aplica un prag minim de 70 de puncte pentru toate criteriile de atribuire, luate împreună. 

Cererile care se încadrează sub aceste praguri vor fi respinse. 

 

5. Bugetul disponibil 

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor este estimat la 1 400 000 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. 

Valoarea maximă a grantului va fi de 60 000 EUR. 

Comisia se așteaptă să finanțeze aproximativ 25 de propuneri. 

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

 

6. Termenul de depunere a cererilor 

Cererile pentru subvenții 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 7.6.2018 (12:00 

ora Bruxelles-ului). 

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

 

7. Informații suplimentare 

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

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

