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Titlul cererii: „Monitorizarea și îndrumarea cu ajutorul sportului a tinerilor care prezintă risc de radicalizare”
Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2017 privind prevenirea radicalizării
Referintă: EAC/S17/2017
Domenii: educaṭie ṣi formare, tineret, drepturi cetăṭeneṣti, sport, comunicare, etc.
buget total/sumă
acordată pe proiect

data limită de
depunere

beneficiari

750.000€
maximum 60.000€/proiect

18 august 2017
(ora 16.00 la
Bruxelles)

organisme publice ṣi private cu
personalitate juridică ṣi experienṭe de
succes în ceea ce priveṣte combaterea
radicalizării : ṣcoli, universităṭi,
autorităṭi publice locale, regionale,
naṭionale, ONG-uri, etc.

eligibilitate ṭări/regiuni
state membre ale UE

Obiectiv ṣi priorităṭi:

Informaṭii
suplimentare:

Această acțiune are ca scop sprijinirea proiectelor din domeniul sportului, organizate de către
actorii locali și societatea civilă, care se axează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării,
în special pentru a ajuta tinerii expuși riscului de excluziune și de radicalizare în vederea
găsirii unei identități și a unui sentiment de apartenență. Proiectele ar trebui să aibă drept
scop predarea competențelor esențiale, cum ar fi competențele sociale și de comunicare,
gândirea critică și de soluționare a problemelor, care îi pot ajuta pe tinerii care ocupă o poziție
marginală în societăți să se simtă reimplicați în societate.

 Proiectele vor
permite sprijinirea
iniṭiativelor locale axate
pe monitorizarea și
prevenirea
procesului de
radicalizare prin
intermediul sportului.
Acest proiect-pilot va implica organizații sportive locale din UE care, în cooperare cu Aceste proiecte ar
autoritățile locale responsabile cu problemele legate de radicalizare și terorism, vor identifica trebui să implice
persoanele care prezintă riscul de radicalizare și le vor oferi îndrumare corespunzătoare, organizațiile sportive
astfel încât să se încerce prevenirea procesului de radicalizare.
locale și să contribuie
la dezvoltarea
cooperării cu
Printre acṭiunile finanțate:
autoritățile locale active
în acest domeniu.
 activități de sensibilizare cu privire la aspectele practice și valoarea adăugată
 Comisia estimează
demonstrată a sportului în ceea ce privește combaterea radicalizării;
finanṭarea a
 identificarea activităților sportive expuse riscului de apariție a proceselor de
aproximativ 15
radicalizare;
proiecte.
 acțiuni de difuzare;
 activități de comunicare în rețea;
 Activităṭile se pot
 schimb de bune practici, etc.
desfăṣura pe perioada
01.01.2018 –
31.12.2018.
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-integration-social-inclusion-refugees_en

 Aplicaṭia poate fi
depusă în oricare
limbă oficială a UE.
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Instituție responsabilă:
Comisia Europeană
Direcṭia Generală Educaṭie, Cultură, Sport ṣi Tineret
J-70, 02/091
B-1049 Bruxelles
Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la:
Dl Yves le Lostecque, ṣef de unitate, +32.2.2965232, EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

