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TITLUL CERERII: “Sportul ca instrument de integrare și incluziune socială a refugiaților”
PROGRAMUL COMISIEI PENTRU 2020 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR-PILOT ÎN CONFORMITATE CU DECIZIA
C(2020) 1194 A COMISIEI DIN 4 MARTIE 2020
Referință: EAC/S05/2020
Domenii: sport, cooperare, integrarea refugiaţilor, etc.
BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE
PROIECT

DATA DE
DEPUNERE

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ṬĂRI/REGIUNI

1.650.000€
cofinanțare de 80%

1 iunie 2020
(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, la orice nivel

statele membre ale UE

Obiectiv şi rezultate preconizate:

Informații suplimentare:

Sportul este unul dintre instrumentele disponibile pentru integrarea cu succes a ✓ Comisia Europeană
refugiaților, proiectele locale în domeniul sportului având un rol tot mai important în preconizează cofinanțarea a 6
facilitarea integrării refugiaților în noile comunități.
proiecte în total.
Acest proiect-pilot reprezintă o contribuție la o mai bună integrare a refugiaților prin ✓Durata de implementare a
sport.
acţiunilor proiectului trebuie să fie
cuprinsă între 24 şi 36 de luni.
Punerea în aplicare a proiectului-pilot va ține seama în mod corespunzător de
complementaritatea cu programul « Erasmus + » al UE în domeniul sportului, cu ✓ Activitățile trebuie să înceapă
acțiunile eligibile în cadrul « Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) », de la 01.01.2021 și să fie
precum și cu cele finanțate în prezent în cadrul proiectului-pilot „Promovarea activității finalizate cel mai târziu la
fizice benefice pentru sănătate Europa”.
31.12.2022.
Rezultatele preconizate sunt următoarele:
• organizarea de activități sportive pentru refugiați ;
✓ Cererile de grant trebuie să fie
redactate într-una din limbile
• promovarea practicării sportului și a activității fizice de către refugiați ;
• promovarea cooperării refugiaților și a comunităților-gazdă în organizarea activităților oficiale ale UE, utilizându-se
formularul electronic disponibil pe
sportive.
pagina de internet a cererii de
propuneri.
Printre acțiunile finanțate:
• activități sportive menite să promoveze participarea în societate a refugiaților din UE.
• pregătirea și formarea antrenorilor sportivi și a personalului care vor lucra la
integrarea și la incluziunea socială a refugiaților prin sport.
• dezvoltarea de activități și identificarea unor bune practici cu privire la participarea
refugiaților la activități sportive, cu scopul de a-i integra în societățile-gazdă.

✓ Aplicațiile se depun doar
online. Detalii pe pagina web
menționată la sursa de informare.
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Sursă de informare şi întregul pachet informaţional pentru depunerea
aplicaţiei:
https://ec.europa.eu/sport/funding/calls/integration-social-inclusion-refugees-2020_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

