CERERE DE PROPUNERI – EAC/S19/2019
Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă un risc de
radicalizare

Prezenta cerere de propuneri servește la punerea în aplicare a programului de lucru anual pentru
2019 în conformitate cu Decizia C(2019) 1819 a Comisiei din 12 martie 2019.
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor privind „Sprijinirea prevenirii radicalizării care duce la
extremism violent” a evidențiat faptul că prevenirea radicalizării constituie o parte esențială a
luptei împotriva terorismului în UE.
Măsurile și inițiativele care vizează prevenirea radicalizării sunt, de cele mai multe ori, gândite și
puse în aplicare pe teren, la nivel local, regional sau național. Conceperea și punerea lor în
aplicare ține în primul rând de competența statelor membre, a autorităților regionale și locale.
Actorii locali sunt, de regulă, cei mai în măsură să prevină și să detecteze radicalizarea și să
acționeze eficient pentru a promova integrarea prin sport. În același timp, UE poate contribui
substanțial la lupta împotriva radicalizării și poate juca un rol de sprijin. Natura similară a
provocărilor cu care se confruntă statele membre, precum și amploarea și caracterul interconectat
al acestora justifică necesitatea unei cooperări mai intense, a creării de rețele și a schimbului de
bune practici la nivelul UE.
Sportul poate avea un rol în abordarea provocărilor legate de combaterea radicalizării, ajutând
oamenii să se integreze mai bine în societate, și poate contribui la consolidarea unor valori
precum toleranța, integrarea și dialogul intercultural.
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1. Obiective
Această acțiune vizează sprijinirea proiectelor din domeniul sportului derulate de organizațiile și
federațiile sportive care cooperează cu autoritățile publice (inclusiv municipalitățile), cu actorii
locali și cu societatea civilă. Această acțiune se va concentra asupra prevenirii radicalizării, în
special ajutând tinerii care riscă excluderea și radicalizarea să se integreze mai bine în societatea
în care trăiesc. Ea se va axa pe practicarea sportului și a activității fizice ca instrument de
promovare a unei mai bune incluziuni într-un grup sau în societate în ansamblul ei. Se va pune
un accent deosebit pe zonele care se confruntă cu probleme sociale. Va fi luată în considerare
dimensiunea egalității de gen.
Această acțiune pregătitoare va implica organizații și/sau federații sportive care, în cooperare cu
autoritățile locale și cu organizațiile care lucrează în domeniul combaterii radicalizării, vor oferi
instrumente, dar și activități și îndrumare adecvate pentru a preveni procesele de radicalizare.
Printre rezultatele preconizate se numără:
•

Accesul populațiilor expuse riscului de excluziune și radicalizare la sport și la activitate

fizică
•

Formarea antrenorilor și a personalului care lucrează în domeniul integrării prin sport

•

Dezvoltarea de rețele și de parteneriate la nivelul UE

•

O mai bună integrare în societățile UE a persoanelor expuse riscului de radicalizare, în

special a tinerilor.
Proiectele propuse trebuie să fie conduse de organizații sportive, în special de organizațiiumbrelă din domeniul sportului, cum ar fi federațiile sportive europene. Ele trebuie să implice
membri naționali, regionali sau locali ai acestor organizații sportive. Vor fi selectate aproximativ
7 proiecte.

2. Criterii de eligibilitate
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să fie prezentate de solicitanți care îndeplinesc
următoarele criterii:
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•

să fie o organizație publică sau privată cu personalitate juridică, care este în principal

activă în domeniul sportului și care organizează în mod regulat competiții sportive;
•

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

Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita o subvenție în cadrul prezentei cereri de
propuneri.
Pentru solicitanții din Regatul Unit:
Vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate.
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 aibă loc în cel puțin 5 state membre diferite.
O listă neexhaustivă a principalelor activități eligibile în cadrul prezentei cereri de propuneri este
prezentată mai jos:
•

dezvoltarea sportului și a activităților fizice pentru persoanele expuse riscului de

radicalizare;
•

crearea și dezvoltarea de rețele la nivelul UE între organizațiile implicate în prevenirea

marginalizării și a radicalizării cu ajutorul sportului;
•

organizarea de ateliere, seminare și conferințe menite să disemineze informațiile,

expertiza și oportunitățile de cooperare legate de prevenirea marginalizării și a radicalizării cu
ajutorul sportului.
•

dezvoltarea, identificarea, promovarea și partajarea activităților și a bunelor practici la

nivelul UE cu privire la monitorizarea și îndrumarea, cu ajutorul sportului, a persoanelor care
prezintă risc de radicalizare.
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Activitățile trebuie să aibă loc în statele membre ale UE. Durata activităților va fi de cel puțin 24
de luni și de cel mult 36 de luni.

Perioada de punere în aplicare:
•

activitățile nu trebuie să înceapă mai devreme de 1.1.2020

•

activitățile trebuie să fie finalizate până la data de 31.12.2022, cel târziu.

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:


Relevanța proiectului (criteriul 1) (maximum 40 de puncte - prag minim de 20 de
puncte):
o măsura în care propunerea contribuie la realizarea obiectivelor și a priorităților
acțiunii menționate mai sus;
o măsura în care propunerea se bazează pe identificarea concretă a necesității locale
specifice de activități care au ca scop prevenirea radicalizării;
o măsura în care obiectivele sunt clar definite, realiste și abordează aspecte
relevante pentru organizațiile participante și grupurile țintă;



Calitatea (criteriul 2) (maximum 40 de puncte - prag minim de 20 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);



sustenabilitatea acțiunilor propuse (măsura în care acțiunile vor fi efectuate și
după încheierea proiectului);



propunerea bugetară (concordanța dintre obiectivele proiectului, metodologia,
activitățile și bugetul propus);
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calitatea și fezabilitatea metodologiei propuse.



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

-

Măsura în care solicitantul 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 (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 de puncte) pe baza ponderării
menționate mai sus. Se va aplica un prag minim de 70 de puncte. Cererile care se încadrează sub
pragurile menționate vor fi respinse.

5. Bugetul disponibil
Bugetul total alocat cofinanțării proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este estimat la
1 900 000 EUR.
Grantul UE este limitat la o rată maximă de cofinanțare de 80 % din costurile eligibile.
Granturile vor fi de minimum 150 000 EUR pe proiect. Granturile vor fi de maximum
350 000 EUR pe proiect.
Comisia se așteaptă să finanțeze aproximativ 7 propuneri.
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 23.7.2019
(12:00 ora Bruxelles-ului). Nu vor fi acceptate formularele trimise pe hârtie, prin fax sau e-mail
sau prin alt mod.
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7. Informații suplimentare
În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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