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Către,  

Consiliul Judetean 

 

Stimata doamna/stimate domnule Presedinte, 

 
Comisia europeană a deschis recent o finanţare pentru noi progame sportive şi 
adaptarea infrastructurii sportive la provocările societale actuale. 
Titlul cererii: “PROGRAME SPORTIVE PENTREU SPORTURI DE MASĂ ȘI INOVARE ÎN 

INFRASTRUCTURĂ” 
Program: “PROIECTE-PILOT ȘI A ACȚIUNI PREGĂTITOARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI, SPORTULUI ȘI 

CULTURII” 
Buget: 1.900.000 EUR 
Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 16 iunie 2021 
Eligibilitate: federații, organizații sau cluburi sportive cu personalitate juridică, care 
organizează în mod regulat competiții sau activități sportive și care au activități în Europa, o 
dimensiune europeană sau o acoperire europeană; persoane înregistrate ca 
PFA; organizaţii internaţionale. 
O fişă de prezentare a cererii se regăseşte în fisa alaturata. 

 
 
 
 
 

Cu stima,  
 

Sorin Munteanu, 

Director General UNCJR 

UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA 

NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA 
Strada Polona nr. 2, Bucuresti, tel. 031.4254520, fax 031.4254521 

www.uncjr.ro 
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TITLUL CERERII: “PROGRAME SPORTIVE PENTREU SPORTURI DE MASĂ ȘI INOVARE ÎN INFRASTRUCTURĂ”  
PROGRAMUL COMISIEI PENTRU 2021 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR-PILOT ȘI A ACȚIUNILOR PREGĂTITOARE ÎN 

DOMENIUL EDUCAȚIEI, SPORTULUI ȘI CULTURII. 

Referință: PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION 

Domenii: promovarea sportului, digitalizare, noi tipuri de infrastructuri, întărirea capacităţii administrative, educaţie şi 

formare, etc. 

 

BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE 

PROIECT 
DATA DE 

DEPUNERE 
BENEFICIARI ELIGIBILITATE 

ṬĂRI/REGIUNI 

 
1.900.000€ 

cofinanțare de maximum 
400.000 EUR/proiect; 

acest buget poate fi 
majorat cu maximum 20%. 

 

 
16 iunie 

2021 
(ora 17:00 

la 
Bruxelles) 

 
 

 
- să fie o entitate juridică (organism public sau privat);  
- să fie o federație, o organizație sau un club sportiv cu 
personalitate juridică, care organizează în mod regulat competiții 

sau activități sportive și care are activități în Europa, o dimensiune 
europeană sau o acoperire europeană; 
- persoane înregistrate ca PFA; 
- organizaţii internaţionale. 

  
statele membre 
ale UE 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Cadrul de reglementare pentru acest program de finanțare al UE este stabilit în:  

• Regulamentul 2018/1046 (Regulamentul financiar al UE) şi 

• Decizia Comisiei C (2021) 1658 a Comisiei privind adoptarea programului anual 
2021 pentru punerea în aplicare a proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare în 

domeniile educației, tineretului, sportului și culturii. 
 
Context: 
În Europa, sportul și activitățile fizice sunt practicate în mod tradițional în cadrul 

organizațiilor și cluburilor sportive. Aceste structuri tradiționale organizează practicile 
sportive în conformitate cu reguli stabile („regulile jocului”). În multe cazuri, facilitățile 
sportive mari și costisitoare sunt de obicei mediul în care se desfășoară aceste 
practici; totuși, nevoile și preferințele sportive individuale se schimbă rapid.  
Cifrele privind participarea la sport și activitate fizică indică faptul că există o 

nepotrivire crescândă între oferta de sport prin organizațiile sportive tradiționale și 
cererea de la indivizi. Pentru a atrage noi generații, federațiile sportive, organizațiile și 
cluburile ar trebui să-și îmbunătățească oferta apelând la creativitate, inovație și noi 
forme de practică.  

Două axe ar putea fi luate în considerare; în primul rând, extinderea ofertei, făcând-o 
mai diversă, informală și deschisă publicului nou, promovând în același timp 
democratizarea și integrarea, în al doilea rând, utilizarea și promovarea unei 
infrastructuri sportive ușoare și flexibile, permițând practicarea sportului într-o varietate 

mai mare de locuri. 
 
Obiectivul general al acestei acțiuni este de a permite organizațiilor sportive să 
proiecteze și să promoveze noi forme de sport și activitate fizică, să comunice despre 

aceste activități și beneficiile acestora și să creeze instalaţii sportive lejere. 

 
Informații suplimentare: 
 
✓ Durata de implementare a 

acţiunilor proiectului trebuie să fie 
cuprinsă între 18 şi 24 luni. 
 
✓ Sunt permise numai propunerile 

de la solicitanții individuali. 
 

✓ Activitățile trebuie să înceapă 
după semnarea acordării 
grantului (noiembrie-decembrie 

2021). 
 

✓ Parametrii subvenției (suma 
maximă a subvenției, rata de 
cofinanțare, costurile eligibile 
totale, etc.) vor fi stabilite în 

acordul de grant. Costurile vor fi 
rambursate la rata de cofinanțare 
stabilită în acordul de finanțare 
(80%). Grantul va fi stabilit pe 

baza costurilor efective și a 
bugetului. Aceasta înseamnă că 
se vor rambursa DOAR anumite 
tipuri de costuri (costuri eligibile) 
și costurile care au fost efectiv 

utilizate pentru proiect (și NU 
costuri bugetate). 

Context şi obiective: 

http://www.uncjr.ro/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046
file:///C:/Users/32486/AppData/Local/Temp/2021-annual-work-programme-pilot-projects-preparatory-actions-c2021-1658.pdf
file:///C:/Users/32486/AppData/Local/Temp/2021-annual-work-programme-pilot-projects-preparatory-actions-c2021-1658.pdf
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Obiectivul specific al acestei acțiuni este de a sprijini promovarea activității fizice sub 

formă de practici sportive flexibile și moderne, atât în ceea ce privește ofertele 
(antrenament, activități), cât și infrastructura. 
 
. 

 
Acțiunile vor avea ca scop promovarea unor noi forme de practică sportivă, cum ar fi 
(lista neexhaustivă):  
-  adaptarea infrastructurii existente și crearea de instalații sportive ușoare, care 

completează direct rezultatele așteptate; 
-  organizarea de noi forme de activități „fizice” și integrarea cu activități tradiționale 
pentru a oferi activități sportive; 

-  abordări inovatoare ale programelor de formare; 

-  activități intergeneraționale și sensibilizarea tinerilor pentru a spori participarea 
acestora; 

-  utilizarea tehnologiilor digitale și a rețelelor sociale. 
 

  
 
Textul oficial al cererii: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-

call/2021/call-fiche_pppa-sport-2021-grassroots-innovation_fr.pdf  
 
Pagina oficială a cererii: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-

grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-
INNOVATION;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusC
odes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;pr
ogramDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographi

calZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=
null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuer
y=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState  
 

 
 
Cererea este lansată în conformitate cu programul de lucru 2021 menţionat mai sus și 
va fi gestionată direct de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 

(EACEA) 

 
Contact: 

Pentru întrebări individuale despre sistemul de trimitere al portalului, solicitanţii sunt 
rugaţi să contacteze asistența IT a Comisiei.  
Întrebările non-IT ar trebui adresate la următoarea adresă de e-mail: eacea-
sport@ec.europa.eu .  

Solicitanţii sunt rugaţi să menționeze în mod clar referința cererii, precum și subiectul 
întrebării. 

 
✓ 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 
proponeri. Comisia europeană 
recomandă totuşi utilizarea limbii 
engleze.  

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

 
 

 

 

Printre acțiunile finanțate: 

Sursă de informare şi documentație conexă: 

Instituție responsabilă:  

http://www.uncjr.ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-sport-2021-grassroots-innovation_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/pppa/wp-call/2021/call-fiche_pppa-sport-2021-grassroots-innovation_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-sport-2021-grassroots-innovation;callCode=PPPA-SPORT-2021-GRASSROOTS-INNOVATION;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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:eacea-sport@ec.europa.eu
mailto:eacea-sport@ec.europa.eu
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