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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
 

 

Comisia europeană, a deschis în cadrul programului « Erasmus+ », componenta 
« Sport », perioada de depunere a aplicațiilor pentru inițiativa #BeInclusive EU sport 
2021. 

Obiective: Premiile « #BeInclusive EU sport 2021 » își propun să recompenseze cele mai 
bune proiecte care au susținut cu succes incluziunea socială prin sport. Proiectele pot 
include acțiuni pentru grupuri defavorizate şi marginalizate, cum ar fi indivizi care provin din 
medii sociale, economice sau educaționale dificile, persoane cu dizabilități, cu probleme de 
sănătate sau care se confruntă cu probleme cauzate de diferențele culturale, spre 
exemplu, migranții, refugiații, persoanele aparținând minorităților etnice sau cele care se 
confruntă cu probleme legate de barierele geografice, etc. Pe lângă recompensarea 
financiară a organizațiilor/entităților care primesc aprecierea juriului, acordarea unui astfel 
de premiu va oferi, deopotrivă, vizibilitate europeană și va susține diseminarea ideilor 
inovatoare, a inițiativelor și a celor mai bune practici în întreaga Europă. 

Categorii de premiere: 

 Spargerea barierelor în sport, 

 Sărbătorirea diversității în sport, 

 Inspirație pentru schimbare în sport. 

Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 21 octombrie 2021. 

Eligibilitate: Pentru această competiție, este eligibilă orice organizație sau autoritate 
publică sau privată (persoanele fizice nu sunt eligibile) care a dezvoltat cu succes un 
proiect sportiv destinat incluziunii sociale, desfășurat în statele membre ale UE sau în țările 
terțe asociate programului. Proiectele nu trebuie să fi fost neapărat transnaționale și nici nu 
este obligatoriu sa fi fost sprijinite de UE. 
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Budget total disponibil: 45.000 EUR; Premii pentru fiecare categorie: I. – 10.000 EUR; II. 
2.500 EUR şi III. 2.500 EUR 

Sursa de informare şi detaliile privind această oportunitate sunt accesibile pe: Platforma 
“Funding & Tender Opportunities” (link ataşat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        Cu stima,  
  

                                                  Sorin Munteanu, 

                                           Director General UNCJR 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=ERASMUS-SPORT-2021-BE-INCLUSIVE-SPORT-AWARDS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

