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CERERE DE PROPUNERI – EAC/S17/2017 

Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă 

risc de radicalizare 

 

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

2017, în conformitate cu Decizia C(2017) 3847 a Comisiei din 9 iunie 2017 privind adoptarea 

programului de lucru anual pe 2017 pentru punerea în aplicare a proiectelor pilot. 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor privind „Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la 

extremism violent”
1
 a evidențiat în mod clar faptul că prevenirea radicalizării constituie o parte 

esențială a luptei împotriva terorismului în UE. 

Măsurile de combatere a radicalizării sunt concepute și implementate în principal pe teren, la 

nivel local, dar și la nivel regional sau național; conceperea și implementarea lor sunt în principal 

de competența statelor membre. Actorii locali sunt, de obicei, cel mai bine plasați pentru a 

preveni și a detecta radicalizarea, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. În același timp, UE 

joacă un rol de sprijin, nu în ultimul rând ca urmare a naturii similare a provocărilor cu care se 

confruntă statele membre, precum și a amplorii și a naturii interconectate a problemei, ceea ce 

înseamnă că cooperarea, crearea de rețele, finanțarea și schimbul de bune practici la nivelul 

Uniunii Europene au, de asemenea, un rol important. 

 Sportul poate avea un rol în abordarea provocărilor legate de combaterea radicalizării și poate 

contribui la consolidarea valorilor precum toleranța, integrarea și dialogul intercultural. În același 

timp, în unele cazuri, cluburile sportive pot fi, de asemenea, un mediu favorabil pentru 

convertirea tinerilor vulnerabili. Având în vedere acest context, acest proiect-pilot va sprijini 

proiectele din domeniul sportului de la bază spre vârf, destinate tinerilor care sunt considerați ca 

fiind expuși riscului de radicalizare.  

 

1. Obiective 

Această acțiune are ca scop sprijinirea proiectelor din domeniul sportului, organizate de către 

actorii locali și societatea civilă, care se axează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării, în 

special pentru a ajuta tinerii expuși riscului de excluziune și de radicalizare în vederea găsirii 

unei identități și a unui sentiment de apartenență. Proiectele ar trebui să aibă drept scop predarea 

competențelor esențiale, cum ar fi competențele sociale și de comunicare, gândirea critică și de 

soluționare a problemelor, care îi pot ajuta pe tinerii care ocupă o poziție marginală în societăți 

să se simtă reimplicați în societate. 

Acest proiect-pilot va implica organizații sportive locale din UE care, în cooperare cu autoritățile 

locale responsabile cu problemele legate de radicalizare și terorism, vor identifica persoanele 
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care prezintă riscul de radicalizare și le vor oferi îndrumare corespunzătoare, astfel încât să se 

încerce prevenirea procesului de radicalizare. Printre rezultatele preconizate se numără: 

• un sentiment sporit al apartenenței la societățile europene în rândul tinerilor expuși 

riscului de radicalizare;  

• o reducere a riscului de radicalizare a acestora. 

Proiectele vor permite sprijinirea proiectelor locale axate pe monitorizarea și prevenirea 

procesului de radicalizare prin intermediul sportului. Aceste proiecte ar trebui să implice 

organizațiile sportive locale și să contribuie la dezvoltarea cooperării cu autoritățile locale active 

în acest domeniu. Vor fi selectate aproximativ 15 proiecte. 

 

2. Criterii de eligibilitate 

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 și cu experiențe de succes 

dovedite acumulate în ceea ce privește abordarea proceselor de radicalizare (persoanele fizice nu 

sunt eligibile pentru a solicita o subvenție în cadrul prezentei cereri de propuneri); 

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

Numai candidaturile persoanelor juridice stabilite în următoarele țări sunt eligibile: 

- statele membre ale UE. 

 

3. Activități eligibile 

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

inclusă mai jos: 

• activități menite să sprijine procesele de combatere a radicalizării, care sunt puse în 

aplicare de solicitantul eligibil, în cooperare cu autoritățile publice locale responsabile cu 

problemele legate de radicalizare și terorism și responsabile cu poliția. Activitățile trebuie să 

prezinte o abordare echilibrată între femei și bărbați;  

• dezvoltarea, identificarea, promovarea și partajarea activităților și bunelor practici cu 

privire la monitorizarea și îndrumarea, cu ajutorul sportului, a tinerilor care prezintă risc de 

radicalizare;  
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• activități de sensibilizare cu privire la aspectele practice și valoarea adăugată demonstrată 

a sportului în ceea ce privește combaterea radicalizării; 

• identificarea activităților sportive expuse riscului de apariție a proceselor de radicalizare. 

• acțiuni de difuzare 

• activități de comunicare în rețea 

 

Activitățile care nu includ o metodologie bazată pe dovezi în materie de egalitatea de gen nu sunt 

eligibile. 

 Perioada de punere în aplicare 

- activitățile nu trebuie să înceapă mai devreme de 1.1.2018 

- activitățile trebuie finalizate până la 31.12.2018 

Cererile pentru proiecte planificate a se derula pe o perioadă mai lungă decât cea specificată în 

prezenta cerere de propuneri nu vor fi acceptate. 

4. Criterii de atribuire 

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

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

- Măsura în care propunerea contribuie la obiectivul de a sprijini integrarea prin sport a 

refugiaților în societățile gazdă ale UE. 

- Măsura în care: 

 propunerea se bazează pe identificarea concretă a necesității locale specifice a 

unor activități care au ca scop prevenirea radicalizării;  

 obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte relevante pentru 

organizațiile participante și grupurile țintă; 

2. 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: 

 rentabilitatea (măsura în care proiectul este eficient din punct de vedere al 

costurilor și alocă resurse adecvate pentru fiecare activitate); 



4 
 

 sustenabilitatea acțiunilor propuse (măsura în care acțiunile vor fi efectuate și 

după încheierea proiectului); 

 propunerea bugetară (concordanța între obiectivele proiectului, metodologia, 

activitățile și bugetul propus); 

 calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse. 

3. Managementul proiectului (criteriul 3) (maximum 20 de puncte):  

- Măsura în care solicitantul își demonstrează capacitatea de a organiza, coordona și 

implementa diferitele aspecte ale activităților propuse. 

- Proiectul implică o combinație adecvată de experiență și expertiză pentru a pune în 

aplicare cu succes toate aspectele proiectului; 

- Componența și adecvarea echipei propuse (incluzând persoanele care au o experiență 

dovedită în organizarea și furnizarea cu succes a activităților sportive) și rolurile atribuite 

membrilor echipei; 

Cererilor eligibile li se va atribui un punctaj (de maximum 100 puncte) rezultând din ponderarea 

menționată mai sus. 

Un prag minim de 65 % din puncte se va aplica pentru primul și al doilea criteriu. 

În plus, se va aplica un prag minim de 70 de puncte pentru toate criteriile, considerate împreună. 

Cererile care se încadrează sub aceste praguri vor fi respinse. 

 

5. Bugetul disponibil 

Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor este estimat la 750 000 EUR. 

Subvenția maximă va fi de 60 000 EUR. 

Comisia se așteaptă să finanțeze aproximativ 15 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 în una din limbile oficiale ale UE, utilizându-se 

formularul de cerere conceput special în acest scop, disponibil la adresa: 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Formularul de cerere completat în mod corespunzător trebuie trimis prin poștă (data depunerii 

fiind considerată data poștei) sau printr-un serviciu de curierat, până la 18 august 2017 ora 16:00 

(ora Bruxelles-ului).  

7. Informații suplimentare 

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


