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PROGRAM: “ERASMUS +” - PROGRAMUL UNIUNII EUROPENE PENTRU EDUCAȚIE, FORMARE, TINERET ȘI SPORT
ACȚIUNI: SPORT/PARTENERIATE DE COLABORARE CARE NU SUNT LEGATE DE SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI 2016
REFERINȚĂ : DOMENII: educatie, formare, tineret, sport
BUGET TOTAL ESTIMAT

DURATĂ

13.000.000 milioane €;
maximum 80%
cofinanṭare ṣi
500.000€/proiect

12 mai 2016
(ora 12:00 la
Bruxelles)

CINE POATE SOLICITA COFINANȚARE

ELIGIBILITATE - ȚĂRI/REGIUNI

orice entitate publică ṣi organizaṭii statele membre ale UE, statele
non-profit cu responsabilităṭi sau SEE (Islanda, Liechtenstein,
active în domeniul sportului
Norvegia), țările candidate:
Turcia şi Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei, țări
partenere pentru anumite
acțiuni (vezi ghid).

Obiective generale, specifice :

Informații suplimentare:

 Info Day la Bruxelles: 3
Obiectiv general: dezvoltarea dimensiunii europene a sportului, în special a martie 2016;
sportului de masă, în conformitate cu planul de lucru al UE pentru sport.
Cofinanṭările prin componenta „Sport” a programului „Erasmus+” oferă  Portal pentru căutare de
oportunitatea de a dezvolta, transfera și implementa practicile inovatoare în diferite parteneri:
domenii legate de sport și activitatea fizică prin colaborarea dintre diferite https://sporttool.teamwork.fr/;
organizații și actori.
 Toate organizațiile care
Obiective specifice:
intenționează să participe la
- sprijin pentru prevenirea ṣi sensibilizarea părților implicate în lupta contra Programul “Erasmus +” trebuie
să se înregistreze și să ofere
meciurilor aranjate;
- sprijin pentru combaterea doping-ului, în special în sportul de amatori/de masă, baza lor de date juridice și
mediile recreaṭionale ṣi de fitness,
financiare în mecanismul unic
- abordări de prevenire, educaṭionale ṣi de inovare de combatere a violenței, de înregistrare din
Portalul Participanților al
rasismului și intoleranței în sport,
- sprijinirea implementării documentelor politicilor UE în domeniul sportului și al Comisiei Europene. Informații în
altor arii politice relevante, cum ar fi recomandările, liniile directoare, strategiile de ghidul programului;
politică, etc.
 Implementarea se poate
Un accent deosebit se va pune pe proiectele care se adresează sportului de masă. realiza în 12, 18 sau 24 de luni,
Parteneriatele de colaborare trebuie să promoveze crearea și dezvoltarea de rețele
europene în domeniul sportului.
Programul Erasmus va sprijini testarea și dezvoltarea de noi formate de proiecte și
noi forme de cooperare în domeniul sportului, care sunt susceptibile să inspire
dezvoltarea la o scară mai mare a iniṭiativelor sprijinite la nivel național prin
finanțare directă sau fonduri europene, cum ar fi fondurile europene structurale și
de investiții.

 În funcție de obiectivul
proiectului, parteneriatele de
colaborare trebuie să implice
diverse tipuri de parteneri, în
scopul de a beneficia de
experiențe, profiluri și expertize
diferite și pentru a produce
rezultate de înaltă calitate,
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Sursă de informare şi documentație:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborativepartnerships_en
Ghidul programului Erasmus+
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
Anexe ṣi documente de referinṭă actualizate la 11 februarie 2016:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborativepartnershipssmall-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-for-profit_en
Instituții responsabile:
Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), Bruxelles
– proiectele sunt evaluate ṣi monitorizate direct de EACEA ṣi nu de către Agenṭiile
Naṭionale Erasmus+.
Pentru informaṭii suplimentare legate de Parteneriatele de colaborare ṣi prezenta
cerere de propuneri de proiecte, adresa de contact este eacea-sport@ec.europa.eu

 Parteneriatele de colaborare
sunt transnaṭionale ṣi trebuie
să implice minimum 5 entităṭi
din cel puṭin 5 ṭări participante
la program.

