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TITLUL CERERII: “Schimburi și mobilitate în domeniul sportului”
PROGRAMUL COMISIEI PENTRU 2019 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR-PILOT ȘI A ACȚIUNILOR PREGĂTITOARE ÎN
DOMENIUL EDUCAȚIEI, SPORTULUI ȘI CULTURII.
Referință: EAC/S07/2020
Domenii: promovarea sportului, cooperare pentru întărirea capacităţii administrative, educaţie şi formare, mobilitate şi
schimb de experienţă, etc.
BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE
PROIECT

DATA DE
DEPUNERE

1.400.000€
cofinanțare de 80%

11 iunie 2020
(ora 12:00 la
Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

organizații fără scop lucrativ (private sau publice),
autorități publice (naționale, regionale, locale),
organizații internaționale, cluburi sportive,
universități, instituții de învățământ, companii

Obiective şi loturi:
Prezenta cerere de propuneri servește la punerea în aplicare a acțiunii pregătitoare
„Schimburi și mobilitate în domeniul sportului”, în conformitate cu Decizia
C(2020)1194 aComisiei din 4 martie 2020 privind adoptarea programului de lucru
anual pe 2019 pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare
în domeniul educației, sportului și culturii.
Această acțiune pregătitoare vizează să contribuie la dezvoltarea organizațiilor
sportive prin sprijinirea mobilității în scopul învățării a personalului acestora.
Schimburile de persoane, de idei și de bune practici pot fi benefice pentru persoanele
fizice, pentru organizațiile lor și pentru sport în ansamblu.
Obiectivul general al acestei acțiuni este de a oferi posibilitatea personalului
organizațiilor sportive (colaboratori ai atleților) să își îmbunătățească competențele și
calificările, precum și să dobândească noi competențe prin intermediul mobilității în
scopul învățării prin petrecerea unei perioade de timp în străinătate. Mobilitatea de
studiu ar trebui să fie considerată o investiție în capitalul uman și o contribuție la
consolidarea capacităților diverselor organizații sportive.
Obiectivul specific al acestei acțiuni este de a sprijini mobilitatea în scopul învățării și
schimburile, promovând în același timp dimensiunea internațională a sportului.
Actuala cerere de propuneri de proiecte va fi pusă în aplicare prin 5 loturi:
Lotul 1: Cooperarea cu Balcanii de Vest;
Lotul 2: Cooperarea cu Parteneriatul estic;
Lotul 3: Cooperarea cu Asia;
Lotul 4: Cooperarea cu America Latină;
Lotul 5: Cooperarea cu Africa.

statele membre ale UE

Informații suplimentare:
✓ Comisia Europeană
preconizează cofinanțarea a 7
proiecte în total.
✓Durata de implementare a
acţiunilor proiectului trebuie să fie
cuprinsă între 6 şi 24 luni.
✓ Activitățile trebuie să înceapă
de la 01.01.2021 și să fie
finalizate cel mai târziu la
31.12.2022.
✓ 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.
✓ Dimensiunea internațională a
sportului ar trebui să fie
dezvoltată sub forma unei
cooperări între cel puțin 3
organizații cu sediul în 3 state
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Printre acțiunile finanțate:
În mod specific, solicitanții trebuie să propună acțiuni care să promoveze mobilitatea
antrenorilor și a altor angajați ai organizațiilor sportive (inclusiv voluntarii), inclusiv prin
următoarele exemple de activitate (listă non exhaustivă):
• schimburi de antrenori,
• plasamente,
• perioade de formare/studiu,
• observarea directă la locul de muncă.
Sursă de informare şi documentație conexă:
https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/call-proposals-exchanges-and-mobility-sport2020_en
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcția generală pentru educație, tineret, cultură și sport (EAC)
Unitatea C4 - Sport
Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi trimise la:
EAC-SPORT@ec.europa.eu
Contact direct prin tel.: +32.2.2965232

membre diferite ale UE
(organizația solicitantă și 2 alte
organizații cu sediul în state
membre diferite ale UE) și cel
puțin o organizație stabilită întruna din următoarele regiuni:
Balcanii de Vest, Parteneriatul
estic, Asia, America Latină și
Africa.

