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TITLUL CERERII: MONITORIZAREA ȘI ÎNDRUMAREA CU AJUTORUL SPORTULUI A TINERILOR CARE PREZINTĂ UN RISC DE 

RADICALIZARE 

PROGRAMUL COMISIEI EUROPENE PENTRU 2019 

REFERINTĂ: EAC/S19/2019 

DOMENII:sport, educaţie, combaterea violenţei fizice, comunicare, mentorat, etc. 

 

BUGET/SUMĂ ACORDATĂ 

PE PROIECT 
TERMEN-LIMITA 

PENTRU APLICARE 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE ȚĂRI/REGIUNI 

 
1.900.000€ 

minimum 150.000 și 
maximum 

350.000€/proiect; 80% 
din totalul costurilor 

eligibile 

 
23 iulie 2019 

 
(ora 12:00 la 

Bruxelles) 
 

 

 
orice organizație publică sau privată cu 
personalitate juridică, care este în principal 
activă în domeniul sportului și care 
organizează în mod regulat competiții 
sportive 

 
statele membre ale 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. 
 
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. 
 
 
 
 
Această cerere 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. Proiectul 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. Acţiunile se vor 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. 
 
Exemple de activităţi eligibile: 
- 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; 

 
Informații suplimentare: 
 
✓  Vor fi selectate 
aproximativ 7 proiecte. 
 
✓ Perioada de eligibilitate a 
costurilor începe la 
01.01.2020 și se încheie la 
31.12.2022 (24-36 luni de 
implementare). 
 
✓ Aplicațiile pot fi depuse 
în oricare limbă oficială a 
UE.  

 
✓ Activitățile propuse 
trebuie să aibă loc în cel 
puțin 5 state membre 
diferite. 

 
✓ Documentele cererii vor 
fi disponibile online pe 
website-ul indicat ca sursă 
de informare. 

 
✓ Aplicaţia se va depune 
doar în format electronic, 
formularul va fi disponibil în 
curând pe pagina oficială a 
cererii. 

Obiective și tipuri de activităţi: 

Context: 

http://www.uncjr.ro/
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- 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. 
 

 
  
 
Textul oficial al cererii şi alte informaţii, respectiv formularul electronic pentru aplicare sunt 
disponibile la:  
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-
youngsters-risk-radicalization_en  
 
 
 
 
Comisia Europeană 
DG Educaţie şi Cultură 
Bruxelles 
 
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la: EAC-
SPORT@EC.EUROPA.EU  
 
 

 

Sursă de informare şi documentație: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/sport/calls/call-proposals-monitoring-and-coaching-through-sports-youngsters-risk-radicalization_en
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