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TITLUL CERERII: “PROMOVAREA VALORILOR EUROPENE PRIN INTERMEDIUL UNOR INIȚIATIVE SPORTIVE LA NIVEL MUNICIPAL”  
PROGRAMUL COMISIEI PENTRU 2018 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR-PILOT ȘI A ACȚIUNILOR PREGĂTITOARE ÎN 

DOMENIUL EDUCAȚIEI, SPORTULUI ȘI CULTURII. 

Referință: EAC/S14/2018 

Domenii: promovarea sportului, cooperare în rețele de comunități locale, strategii locale, incurajarea investițiilor pentru 
sport și activitate fizică, sănătate, etc.  

 

BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE 

PROIECT 
DATA DE 

DEPUNERE 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE ṬĂRI/REGIUNI 

 
1.000.000€ 

cofinanțare de 80% 
 

 
26 iulie 2018 
(ora 12:00 la 

Bruxelles) 
 

 

 
universități, școli, întreprinderi, cluburi 
sportive, autorități publice locale, 
regionale și naționale, asociații, ONG-
uri, etc.  

  
statele membre ale UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
 
Actuala cerere de propuneri de proiecte va fi pusă în aplicare prin 2 loturi: 
Lotul I – acțiune pentru consolidarea capacităților; 
Lotul II – acțiune pentru colaborarea în rețea.  
 
Obiective:  
Lotul I: încurajarea consolidării capacităților pentru a sprijini organizațiile care 
promovează valorile comune prin intermediul dezvoltării sportului la nivel municipal în 
întreaga UE; 
 
Lotul II: sprijinirea creării unei rețele de contact și activitățile de schimb reciproc de 
informații între municipalități în domenii legate de sport.  
 
 
 
Lotul I: 

 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. 

 
 
Informații suplimentare: 
 
  Comisia Europeană 
preconizează cofinanțarea a 
circa 4-5 proiecte în total. 
 
 Durata maximă de 
implementare este de 6 luni. 
 
 Activitățile trebuie să 
înceapă în perioada 01.01.2019 
– 31.03.2019 și să fie finalizate 
cel mai târziu la 31.12.2019. 

 
 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. 
 
 Aplicațiile se depun doar 
online. Detalii pe pagina web 
menționată la sursa de 
informare.  

 
 

Obiective: 

Printre acțiunile finanțate: 

http://www.uncjr.ro/
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Lotul II: 

 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. 
 
 
  
 
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en  
 
 
 
 
Comisia Europeană  
Direcția generală pentru educație, tineret, cultură și sport 
Bruxelles 
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la:  
EAC-SPORT@ec.europa.eu  
 
 

 

Sursă de informare şi documentație conexă: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en
mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

